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  ش.م.م.ع. بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(
 املوحدة املالية البياانت حول إيضاحات

 0202األول  كانون 13 يف املنتهية للسنة
  

 

 عامة معلومات -3

(، 34456 وجب السجل التجاري رق  ) 0225آب  12ش.م.م.ع )البنك( كشركة مسامهة مغفلة يف  بنك االئتمان األهلي )اي يت يب( أتسيس مت
لعام  08و وجب قانون املصار  اخلاصة رق   0225لول أي 31/ل أ الصادر ع  جلنة إدارة مصر  سورية املركزي بتاريخ 721وبناً  على القرار رق  

0223. 
 سورية. –بوصفه مصرفاً خاصاً. اختذ البنك مركزاً رئيسياً له يف دمشق  30سجل البنك لدى مفوضية احليومة حتت رق  

ة للسه  الواحد، وقد مت زايدة رأس املال بتاريخ مليون سه  بقيمة إمسية ألف لرية سوري 045مليار لرية سورية موزع إىل  045أتسس البنك برأمسال مقداره 
ليصبح مخسة مليارات وثامثائة ومخسون مليون لرية سورية،   0232حزيران  03ليصل إىل مخسة مليارات لرية سورية وزايدة أخرى يف  0229آب  02

 وعشرون مليون ومخسمائة ألف لرية سورية.ليصل إىل مخسة مليارات وسبعمائة وأربع  0233حزيران  3كما متت زايدة رأس املال بتاريخ 
 لرية سورية وذلك  ا يتفق مع أحيام املادة  34222لرية سورية بداًل م   322مت تعديل القيمة ايإمسية للسه  لتصبح  0230حزيران  6بتاريخ 

لرية  5470445224222البنك والبالغ ليصبح رأس مال  0233شباط  34/ رريخ 09الصادر ابملرسوم التشريعي رق  / / م  قانون الشركات93/
 لرية سورية للسه  الواحد. 322سه  بقيمة إمسية  5740454222سورية موزعاً على 

 متت زايدة رأس مال املصر  ليصل إىل ستة مليارات ومليون وأربعمئة وستة وستون ألفاً ومثامنئة لرية سورية ،0202تشري  ال اين  36بتاريخ 
نك االئتمان ش.م.م.ع " ليصبح " ببنك عوده سورية  لمصر  على تغيري اس  املصر  م  "افقت اهليئة العامة غري العادية ل، و 0202متوز  08بتاريخ 

/ ابملوافقة على هذا التعديل والذي مت 85، وصدر قرار رائسة جملس الوزرا  رق  /"Ahli Trust Bank (ATB) –ي يت يب( ش.م.م.ع ااألهلي )
/م ن ابملوافقة 8كما صدر تبعاً قرار جملس النقد والتسليف رق    ،0203كانون ال اين   31/ بتاريخ 0203-0ية يف العدد رق  /نشره يف اجلريدة الرمس

املعّدل  ، وقد مت شهر هذا التغيري أصواًل يف السجل التجاري0203شباط  37/ م  النظام األساسي للمصر  بتاريخ 0على تعديل املادة رق  /
 .0203نيسان  5ليت  بد  العمل والتداول ابالس  اجلديد للمصر  اعتباراً م  رريخ  0203آذار  13ريخ للمصر  الصادر بتا

فرع مرخص، علماً أبنه يوجد فرع واحد مازال  38يقوم البنك بتقدمي ليع األعمال املصرفية واملالية م  خال مركزه وفروعه داخل اجلمهورية وعددها 
 بعد احلصول على املوافقات الازمة. 0239أيلول  3، وقد مت إغاق فرع احلريقة بتاريخ  اخلدماتقيد ايإجناز ومل يبدأ بتقدمي

روع لدى املصر  وهي فرع سوق يف ثاثة ف نتيجة للظرو  االست نائية اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقا  العمل مؤقتاً 
لظرو  االست نائية حلني زوال ا القامشلي، وذلك بعد احلصول على موافقة مصر  سورية املركزي على إيقافه  مؤقتاً ايإنتاج حبلب وفرع درعا وفرع 

 لتعود بعدها إىل اخلدمة. 
 إن أسه  البنك مدرجة يف سوق دمشق لرأوراق املالية.

  يف رأمسال البنك. %47تساه  جمموعة عوده ش.م.ل بنسبة 
 لفرنسيي ااهليئة العامة غري العادية للمصر  على شرا  بنك بيمو السعود ، وافقت0203كانون ال اين   06بتاريخ  ت املالية،الحقاً لتاريخ إعداد البياان

وبتاريخ  ،على عملية الشرا م  مصر  سورية املركزي  بدئيةاملوافقة امل صدرتوذلك بعد أن  املصر م  رأمسال على األك ر  %49 حبدود سورية -
بلغت نسبة مسامهة  0203آذار  09/م و( ابملوافقة النهائية على عملية الشرا . وعليه بتاريخ 02در قرار رائسة جملس الوزرا  رق  )ص 0203آذار  4

 م  رأمسال املصر . %46425بنك بيمو السعودي الفرنسي 
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دودة املسؤولية واملسجلة يف السجل التجاري احملكابيتال   ستأهلي تر يف شركة  %99499ش.م.م.ع بنسبة  بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(يساه  
 .0229كانون ال اين   07بتاريخ  35661حتت رق  

 .0203أيلول  6 وافقة جملس ايإدارة بتاريخ  0202 كانون األول  13كما يف املعلومات املالية املوحدة للمصر   متت املوافقة على إصدار 
 

 املالية تطبيق املعايري الدولية يإعداد التقارير  -0

 :للمصر  املالية القوائ  على جوهري أثر عنها ينتج مل تعديات - أ

 ذلك بعد أو0202 ال اين كانون يف تبدأ اليت املالية للفرتات املفعول سارية أصبحت واليت التالية واملعدلة اجلديدة الدولية املالية التقارير معايري اتباع مت

 ،السابقة والسنوات للسنة املالية القوائ  يف الواردة وايإفصاحات املبالغ على جوهري بشيل تؤثر مل واليت لمصر ،ل املالية القوائ  إعداد يف ،التاريخ
 .املستقبلية والرتتيبات للمعامات احملاسبية املعاجلة على أتثري هلا ييون قد أبنه علماً 

 واملعدلة اجلديدة لدوليةا املالية التقارير معايري على التعديات واملعدلة اجلديدة املعايري

(، واملعيار احملاسيب الدويل 9التعديات على املعيار الدويل للتقارير املالية رق  )
( املتعلقة إبصاح معيار سعر 7(، واملعيار الدويل للتقارير املالية رق  )19رق  )
 الفائدة

  حاسبة تتعلق معينة متطلبات تعديل على تعمل التعديات هذه إن
 معيار أن افرتاض على املتطلبات تلك املنشآت حبيث ُتطبق التحوط
 والتدفقات املتحوَّطة النقدية التدفقات تستند إليه الذي الفائدة سعر

 الفائدة؛ سعر معيار نتيجة يإصاح يتغري ل  التحوط أداة م  النقدية
 تتأثر اليت التحوط عاقات جلميع إلزامية التعديات هذه ان كما

 تقدمي التعديات هبذه يُقصد الفائدة؛ ال سعر معيار حإبصا مباشرة
 الفائدة سعر إصاح معيار ع  انشئة أخرى عواقب أي م  إعفا 

 التحوط ألسباب حماسبة  تطلبات تفي التحوط عاقة َتعد مل إذا(
 ؛)التحوط حماسبة وقف فيجب التعديات، يف احملددة تلك غري أخرى
 عاقات أتثر مدى حول ددةحم إفصاحات التعديات هذه تتطلب
 التعديات بتلك اخلاصة ابملنشآت التحوط

 "األعمال ( "اندماج1رق  ) املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار على تعديل
 األعمال بتعريف يتعلق فيما

 التقارير يإعداد الدويل املعيار على األعمال تعريف يف التعديات إن
 احملددة، املصطلحات ،)أ (امللحق على تغيريات هي (1رق  ) املالية

 التقارير يإعداد الدويل للمعيار التوضيحية واألم لة التطبيق وإرشادات
 .فقط (1) رق  املالية
 :التعديات هذه إن
 مت اليت واملوجودات األنشطة جمموعة اعتبار يت  حت أنه توضح 

 على تتضم ، أن جيب فإنه أعمال، أهنا على عليها االستحواذ
 يف كبري حدٍ  معاً اىل تسامهان جوهرية وعملية ُمدخات قل،األ

 املخرجات؛ على إنشا  القدرة
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 على الرتكيز خال م  واملخرجات األعمال تعريف نطاق ُتَضيق 
 على القدرة إىل ايإشارة وإزالة للعما  املقدمة واخلدمات السلع
 التياليف؛ خفض

 تقيي  على تاملنشآ ملساعدة توضيحية وأم لة إرشادات تضيف 
 جوهرية؛ عملية على االستحواذ مت قد كان إذا ما

 قادري  السوق يف املشاركون كان إذا ما تقيي  إىل احلاجة تزيل 
 يف واالستمرار مفقودة عمليات أو مدخات أي استبدال على
 املخرجات؛ إنتاج

 ما حول مبسط تقيي  إبجرا  يسمح اختياري تركز اختبار ُتضيف 
 تعترب ال عليها املستحوذ واملوجودات األنشطة جمموعة كانت إذا

 .أعماالً 

 الدولية التقارير املالية معايري يف املفاهيمي ايإطار إىل ايإشارات على تعديات
 على املدفوعات (0) رق  التقارير املالية يإعداد الدويل املعيار على تعديات-

 األعمال، اندماج (1) رق  ةاملالي التقارير الدويل يإعداد واملعيار األسه ، أساس
املعدنية  املوارد ( استيشا 6) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل واملعيار

 املؤجلة ( احلساابت34) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل واملعيار وتقييمها،
 ومعيار املالية، البياانت ( عرض3) رق  الدويل احملاسبة ومعيار التنظيمية،
واألخطا   التقديرات يف والتغيريات احملاسبية ( السياسات8) رق  لدويلا احملاسبة

 ومعيار املالية املرحلية، التقارير (14رق  ) الدويل احملاسبة ومعيار احملاسبية،
 احملتملة، واألصول احملتملة املخصصات وااللتزامات (17رق  ) الدويل احملاسبة
تفسريات  جلنة وتفسري امللموسة، ريغ األصول (18) رق  احملاسبة الدويل ومعيار
 تفسريات وتفسري جلنة اخلدمة، امتياز ترتيبات (30) رق  الدولية املالية التقارير
 حقوق أبدوات املالية ( إطفا  االلتزامات39املالية رق  ) للتقارير الدولية املعايري
 تياليف (02) رق  املالية للتقارير الدولية تفسريات املعايري جلنة وتفسري املليية،
 املعايري الدولية تفسريات جلنة وتفسري سطحي، ملنج  ايإنتاج يف مرحلة التجريد
 املسبقة، األجنبية واالعتبارات العمات معامات (00رق  ) املالية للتقارير
 تياليف - امللموسة غري ( األصول10) رق  القياسية التفسريات جلنة وتفسري
 ابيإشارات يتعلق فيما التصرحيات تلك لتحديث ايإليرتوين املوقع

 ايإطار م  صختلف إصدار إىل ايإشارة حال أو، يف ايإطار، م  واالقتباسات
 .ذلك املفاهيمي، توضيح

 (0) الدولية املالية التقارير معايري على التعديات اجملموعة طبَّقت
( 17) ( و14( و)8( و)3) الدولية احملاسبة ومعايري (؛35( و)6و)
 األرقام ذات التقارير املالية لتفسري الدولية اللجنة فسرياتوت (؛18و)
رق   القياسية التفسريات جلنة وتفسري (؛00( و)02( و)39( و)30)
 .احلالية السنة ( يف03)
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( 8( ومعيار احملاسبة الدولية رق  )3تعديات على معيار احملاسبة الدولية رق  )
 ”املادية“املتعلقة بتعريف 

 

للتعريف  جديدة جوانب ثاثة إىل اخلصوص وجه على ةايإشار  جتدر
 :اجلديد

 أو  املعلومات حذ  على فقط احلايل التعريف التعتي . ركز
املعلومات  يإهبام ييون قد أنه إىل َخُلص اجمللس أن إال حتريفها،
أن  م  الرغ  وعلى .مماثل أتثري حذفها ميي   علومات اجلوهرية
م   جز اً  ابلفعل كان أنه إال يف،التعر  يف جديد التعتي  مصطلح
 .أ 1.30 الدويل احملاسبة ( معيار3رق  ) الدويل احملاسبة معيار

  أتثري. أشار  هلا ييون قد أنه – املعقول حدود يف- املتوقع م
أنه  اجمللس شعر والذي "أتثري هلا ييون قد" إىل احلايل التعريف

شي   أي أن إذ املعلومات، م  الي ري يتطلب أنه على يُفه  قد
القوائ   مستخدمي بعض قرارات أتثري على له "ييون قد" تقريًبا
 .بعيدة ذلك احتمالية كانت وإن حت املالية

 "إىل  فقط احلايل التعريف أشار .الرئيسيون املستخدمون
نطاق  على يُفه  قد أنه أيضا اجمللس خيشى الذي  "املستخدمني

للقوائ   احملتملني خدمنياملست ليع مراعاة يتطلب وأنه جداً  واسع
 .عنها ايإفصاح جيب اليت املعلومات حتديد عند املالية

 ايإجيار ( عقود36رق  ) املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار على تعديات
 (COVID-19بفايروس كوروان ) املتعلقة ايإجيار ابمتيازات املتعلقة

ايإجيار  امتياز كان اإذ ما تقيي  م  إعفا ً  للمستأجري  التعديل يوفر
 عقد على تعدياً  ( يعدCOVID-19بفايروس كوروان ) املتعلق
 .ايإجيار

 :بعد املفعول سارية وغري الصادرة واملعدلة اجلديدة الدولية املالية التقارير معايري - ب

 وتفاصيلها املالية القوائ  بتاريخ كما بعد املفعول سارية غري لي  ةالصادر  أدانه الواردة واملعدلة اجلديدة املالية للتقارير الدولية املعايري املصر  يطبق مل
 :يلي كما

 للفرتات املفعول سارية واملعدلة اجلديدة املعايري
 بعد أو يف تبدأ اليت السنوية

( 9  )رق املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار على تعديات( )0ة )املرحل – الفائدة سعر معيار إصاح
 يإعداد الدويل واملعيار والقياس، االعرتا : املالية األدوات( 19) رق  الدويل احملاسبة ومعيار املالية، األدوات
 عقود (4) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل واملعيار املالية، األدوات إفصاحات (7) رق  املالية التقارير
  ايإجيار عقود( 36) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل واملعيار التأمني،
 املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار على تعديات( )0) املرحلة – الفائدة سعر معيار يف التعديات تُقدم
( 4(و)7) األرقام ذات املالية التقارير يإعداد الدولية واملعايري (19) رق  الدويل احملاسبة ومعيار (9  )رق
 بسبب فقط ُتوقف مل التحوط حماسبة أن وتوضح ايإصاح، يتطلبها اليت للتعديات عملية وسيلة( 36و)

 املخاطر ومدى طبيعة بفه  للمستخدمني تسمح اليت ايإفصاحات وإدخال الفائدة سعر معيار إصاح

 0203أول كانون ال اين 
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 ابيإضافة املخاطر لتلك املنشأة إدارة وكيفية املنشأة له تتعرض الذي الفائدة سعر معيار إصاح ع  الناشئة
 إدارة وكيفية بديلة، مرجعية معدالت إىل الفائدة سعر معيار إصاحات م  التحول يف نشأةامل تقدم إىل

 االنتقال هلذا املنشأة

 ايإطار إىل ابيإشارة املتعلقة األعمال اندماج (1) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار على تعديات
 .املفاهيمي

 رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار يف املفاهيمي لإلطار قدمي مرجع حتديث على تالتعديا تعمل
 كبري حدٍ  اىل املعيار يف املتطلبات تغيري دون (1)

 0200أول كانون ال اين 

 قبل ابملتحصات املتعلقة واملعدات واآلالت املمتليات( 36) رق  الدويل احملاسبة معيار على تعديات
 .املقصود خداماالست
 بيع م  عائدات أي واملعدات واآلالت املمتليات بنود م  بند أي تيلفة م  اخلص  التعديات حتظُر

 التشغيل قادرًا على لييون الازمة حلالته وهتيئته املوقع إىل األصل ذلك إحضار أثنا  املنتجة األصنا 
 يف إنتاجها، وتيلفة البنود، هذه بيع بعائدات نشأةامل تعرت  ذلك، م  وبدالً  .ايإدارة ارأتهتا اليت ابلطريقة
 اخلسارة أو الربح

 0200أول كانون ال اين 

 املتعلقة احملتملة واألصول احملتملة وااللتزامات املخصصات (17)رق  الدويل احملاسبة معيار على تعديات
 .ابلعقد الوفا  تيلفة - ابلتزامات امل قلة ابلعقود
 تيون أن ميي  . ابلعقد مباشرة تتعلق اليت التياليفل تشم العقد تنفيذ لفةتيأن  التعديات حُتدد

 العمالة ذلك على األم لة م  (العقد هبذا للوفا  إضافية تياليف إما ابلعقد مباشرة تتعلق اليت التياليف
 ذلك لىع األم لة م  (العقود بتنفيذ مباشرة تتعلق اليت األخرى التياليف ختصيص أو) واملواد املباشرة
 ) العقد تنفيذ يف املستخدمة واملعدات واآلالت املمتليات م  لبند االستهاا رسوم ختصيص

 0200أول كانون ال اين 

  0202-0238ة املالي التقارير يإعداد الدولية املعايري على السنوية التحسينات
  :التالية املعايري على تعديات إجرا 
 األوىل للمرة املالية للتقارير الدولية املعايري تطبيق( 3)رق  ملاليةا التقارير يإعداد الدويل املعيار 

 املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار م )أ(  36د  الفقرة ُتطبق اليت التابعة للشركة التعديل يسمح
  املبالغ استخدام خال م  الرتاكمية الرتلة فروق بقياس (3) رق 

ُ
 األم، الشركة م  عنها غبلامل

 .الدولية املالية التقارير معايري إىل األم الشركة انتقال رريخ اً  علىبن
 تتضمنها اليت الرسوم التعديل يوضح- املالية األدوات( 9)رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار 

 املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار م  14146ب الفقرة يف" %32"اختبار تطبق عندما املنشأة
 املدفوعة الرسوم فقط املنشأة تتضم  .مايل ابلتزام االعرتا  سيُلغى كان إذا ما تقيي  يف( 9)رق 
 املنشأة تستلمها أو يدفعها اليت الرسوم ذلك يف  ا واملقرض، املقرتض( (املنشأة بني املستلمة أو
 .اآلخر ع  نيابة املقرض أو

 
 

 0200ال اين  أول كانون
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 التوضيحي امل ال على التعديل يزيل-ايإجيار عقود (36) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار 
 لتحسينات املؤجر سداد توضيح (36)رق  املالية للتقارير الدويل للمعيار املصاحب (31)رق 
 تنشأ قد اليت ايإجيار حوافز  عاجلة يتعلق فيما حمتمل ارتباا أي حل أجل م  ايإجيار عقد

 .امل ال هذا يف هبا ايإجيار حوافز توضيح مت اليت الييفية بسبب
 معيار م  (00) الفقرة يف الوارد املطلب التعديل يلغي - الزراعة (43) رق  الدويل احملاسبة معيار 

 القيمة قياس عند الضريبية النقدية التدفقات الستبعاد للمنشآت( 43) رق  الدويل احملاسبة
 احلالية القيمة تقنية ابستخدام احليوي لرأصل العادلة

 أهنا املطلوابت على بتصنيف املتعلقة املالية البياانت ( عرض3) رق  الدويل احملاسبة معيار على تعديات
 متداولة غري أو متداولة
 إذا ما حتديد على املنشأة مساعدة خال م  املتطلبات تطبيق يف االتساق تعزيز إىل التعديات هتد 

على  مؤكد غري تسوية رريخ هلا اليت املايل املركز قائمة يف األخرى ابتواملطلو  الديون تصنيف كان جيب
 .متداولة غري واحد( أو عام خال السداد مستحقة تيون أن حيتمل أو مستحقةمتداولة ) أهنا

 0201أول كانون ال اين 

 م  تطبيق املؤقت فا ايإع متديد التأمني ( عقود4) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار على تعديات
 (9) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار
 (9) املالية رق  التقارير يإعداد الدويل املعيار يف املؤقت لإلعفا  احملدد الصاحية انتها  رريخ التعديل يغري
 تطبيق م  الشركات بيُطل حبيث املالية، األدوات (9) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار تطبيق م 

 .0201ال اين  أول كانون بعد أو يف تبدأ اليت السنوية للفرتات (9) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار

 0201أول كانون ال اين 

 التأمني ( عقود37رق  ) املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار
 للوفا  ويوفر احلالية ابلقيمة التأمني مطلوابت قياس (37) ق ر  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار يتطلب
 تيون حملاسبة أن هد  لتحقيق املتطلبات هذه ُصممت .التأمني عقود جلميع وعرضاً موحداً  قياس هنج

 املعيار ( حمل37رق  ) املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار حيل .التأمني لعقود املبادئ على وقائمة متسقة
 .0201 ال اين كانون أول م  اعتباراً  التأمني ( عقود4رق  ) املالية التقارير يإعداد يلالدو 

 0201أول كانون ال اين 

 التأمني عقود (37) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار على تعديات
 حتديدها بعد مت اليت التنفيذ وحتدايت املخاو  معاجلة (37رق  ) املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار يُعدل
 الرئيسية وتشمل التغيريات 0237عام يف التأمني عقود (37) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار نشر
 :يلي ما
 الفرتات السنوية إىل عامني ( ملدة37) رق  املالية للتقارير الدويل للمعيار املبدئي التطبيق رريخ أتجيل 

 .0201 ال اين كانون أول دبع أو يف تبدأ اليت
 تغطية أتمينية توفر واليت املعيار نطاق م  املماثلة والعقود االئتمان بطاقات لعقود إضايف استبعاد 

 .أتمني كبرية صخاطر تنقل اليت القروض لعقود النطاق م  اختياري استبعاد إىل ابيإضافة
  ذلك  يف  ا للعقود، املتوقعة تجديداتابل املتعلقة التأمني الستحواذ النقدية ابلتدفقات االعرتا

 األعمال املقتناة يف هبا املعرت  التأمني القتنا  النقدية للتدفقات والتوجيهات االنتقالية املخصصات
 .األعمال اندماج يف

 0201أول كانون ال اين 
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 يسمح مما املالية املرحلية املعلومات ( يف37) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار تطبيق توضيح 
 املنشأة. مستوى على حماسبية سياسة رابختيا

 املتعلقة  واخلدمات االست مار عائد خدمة إىل املنسوب التعاقدي اخلدمة هامش تطبيق توضيح
 .املقابلة ايإفصاح متطلبات يف والتغيريات ابالست مار

 املالية غري واملشتقات هبا احملتفظ التأمني إعادة عقود ليشمل املخاطر ختفيف خيار متديد. 
 اباللتزامات امل قلة التأمني عقود خبسائر األويل االعرتا  عند تعرت  أن املنشأة م  للطلب دياتتع 

 .هبا احملتفظ التأمني إعادة عقود  ياسب أيًضا تعرت  ليي الصادرة
 عقود والتزامات أصول بعرض املنشأة تقوم حبيث املايل املركز قائمة يف التأمني لعقود مبسط عرض 

 عقود جمموعات م  بدالً  التأمني عقود حمافظ ابستخدام حتديدها يت  اليت املايل املركز ائمةق يف التأمني
 .التأمني

  خيار ختفيف تطبيق لتاريخ لانتقال إضايف وختفيف األعمال اندماج نقل عمليات م  إضايف إعفا 
 .العادلة القيمة انتقال هنج واستخدام املخاطر

 الدويل ومعيار احملاسبة املوحدة املالية ( البياانت32) رق  املالية التقارير يإعداد الدويل املعيار على تعديات
 مسامهة أو بيع  عاجلة فيما يتعلق (0233) املشرتكة واملشاريع الزميلة الشركات يف االست مارات (08) رق 

 .املشرتا املشروع أو الزميلة شركته يف واملست مر م  األصول
 عندما للمصر  املوحدة املالية القوائ  يف اجلديدة والتعديات والتفسريات املعايري هذه تطبيق ايإدارة تتوقع
 جوهري أتثري أي هلا ال ييون قد اجلديدة والتعديات والتفسريات املعايري واعتماد هذه للتطبيق قابلة تيون
 .ألويلا التطبيق فرتة يف للمصر  املوحدة املالية القوائ  على

أتجيل رريخ السراين إىل أجل غري 
 مسمى. ما يزال التبين مسموحاً به.

 
  السياسات احملاسبية -1

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية
 إن أه  السياسات احملاسبية املطبقة هي مذكورة أدانه. 

وقرارات جملس النقد  ووفقاً للقوانني املصــــــــــــــرفية الســــــــــــــورية النافذة وتعليماتة للتقارير املالية وفقاً للمعايري الدولياملرفقة  البياانت املالية املوحدةمت إعداد 
 والتسليف.
قييمها على أســـــــاس املوجودات املالية ومشـــــــتقات األدوات املالية اليت يت  ت بعض وفقاً ملبدأ التيلفة التارخيية ابســـــــت نا  البياانت املالية املوحدةمت إعداد 

 . البياانت املالية املوحدةة بتاريخ القيمة العادل
رتيب تقريبـي تبعاً لسيولتها  وجب ت البياانت املالية املوحدةمت تصنيف احلســاابت يف املوجودات واملطلــوابت حسب طبيعــة كل منها وجــرى تبويبها يف 

 النسبية.
 لية للمصر ، وعملة االقتصاد.ابللرية السورية )ل.س.(، وهي العملة التشغي البياانت املالية املوحدةتظهر 
 .0202 كانون األول  13ش.م.م.ع. والشركة التابعة كما يف  بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(لعلى املعلومات املالية  البياانت املالية املوحدةتشمل 
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 التوحيد أسس (أ)

لسيطرة الشركة اخلاضعة و  للمصر  املالية علوماتتتضم  املمغفلة عامة  شركة مسامهة - بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(ل البياانت املالية املوحدةن إ
 املصر .

 :حني املصر تتحقق السيطرة عند 
 ييون لديه سلطة على الشركة املست مر فيها؛ 
 تعرض، أو ييون لديه حقوق، لعوائد متغرية م  مشاركته مع الشركة املست مر فيها؛ وي 
 للتأثري على عوائدها ييون لديه القدرة على استخدام قوته. 

غيريات على واحد أن هناا تإىل  سيطر أو ال على الشركة املست مر فيها إذا كانت احلقائق والظرو  تشرييقد  كان  إبعادة تقدير ما إذا املصر قوم ي
 .أو أك ر م  العناصر ال اثة م  السيطرة املذكورة أعاه

ذا كانت حقوق التصويت  إكة املست مر فيها، فقد ييون لديه السلطة على الشركة املست مر فيها أغلبية حقوق التصويت للشر  املصر لك ميعندما ال 
ذات الصلة يف تقيي  ما  عترب املصر  ليع احلقائق والظرو ي. طيه القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املست مر فيها  فردهغكافية لت

 :الشركة املست مر فيها تيفي لتعطيه القوة أو ال،  ا يف ذلكحقوق التصويت للمصر  يف  كانتإذا  
  سه  أصحاب األصوات األخرى؛أحلقوق التصويت ابلنسبة حلج  وتوزيع  املصر حج  امتاا 
  وأصحاب األصوات األخرى أو األطرا  األخرى؛املصر تفظ هبا حيحقوق التصويت احملتملة اليت ، 
 أخرى؛ و احلقوق الناشئة ع  ترتيبات تعاقدية 
 القيام ىل إ لديه، أو ليس لديه، القدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة عندما حتتاج املصر أن إىل  ي وقائع وظرو  إضافية تشريأ

 .ابلقرارات املناسبة،  ا يف ذلك أمناط التصويت يف اجتماعات املسامهني السابقة
عبا  أتدرج إيرادات و  .قد املصر  السيطرة على الشركة التابعةيفركة التابعة ويتوقف عندما سيطر املصر  على الشييبدأ توحيد شركة ربعة عندما 

 .كة التابعةالسيطرة حت رريخ فقدانه السيطرة على الشر  املصر م  رريخ كسب  الشركة التابعة املشرتاة أو املباعة خال السنة يف بيان الدخل
أو  رابحن األإ. باشرةمباشرة أو غري م املصر ليها ميح أو اخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال احلقوق غري املسيطرة مت ل اجلز  م  الرب

 م واحلقوق غري املسيطرة حت ولو نتج ع  ذلك عجز يف رصيد احلقوق غرياخلسائر وكل عنصر يف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة األ
 : ا يلي ذا فقد املصر  السيطرة على شركة ربعة، عندئذ جيب عليه القيامإ  تعديل البياانت املالية للشركة التابعة يت. االقتضا املسيطرة عند 

  ومطلوابت الشركة التابعة؛(  ا يف ذلك الشهرة)االعرتا   وجودات  إلغا 
  ابملبلغ ألي حصص غري مسيطرة؛ االعرتا  إلغا 
  ؛لييةجنبية الظاهر ضم  حقوق املأيل عمات حتياطي فروقات حتو إب االعرتا  إلغا 
  ض النقدي املستل ؛يعو تة العادلة لليمابلق االعرتا 
  ي است مار حمتفظ به؛ابلقيمة العادلة أل االعرتا 
  ما ربح أو خسارة؛ وإنه أأبي فرق انتج على  االعرتا 
 إىل  ر، أو نقلها مباشرةأو اخلسائ رابححساب األإىل  ركة التابعةعادة تصنيف املبالغ املعرت  هبا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق ابلشإ

 .خرى ذلكاألرابح املدورة يف حال اشرتطت املعايري األ
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 الشركات التابعة املوحدة م : تتيون
 مركز الشركة    

  نشاط الشركة   نسبة املليية   القانوين   اس  الشركة 
 تقدمي االستشارات وحتليل ونشر املعلومات املتعلقة  % 99499   سورية   يةكابيتال احملدودة املسؤول  ستأهلي تر شركة 

 ممـــارسة أعمال شــــرا  إىل  بـاألوراق املالية ابيإضافة       
  .وبيع األوراق املــالية حلســــــاب الشركة وحساب الغري       

 العمات األجنبية (ب)
)عمات أجنبية( يت  تســجيلها على أســاس أســعار القطع الســائدة بتواريخ العمليات.  اانت املالية املوحدةالبيإن العمليات بعمات غري عملة إعداد 

حيث  املوحد بتاريخ كل بيان وضـع مايل يت  إعادة حتويل البنود املالية ابلعمات األجنبية على أسـاس أسـعار القطع السائدة بتاريخ بيان الوضع املايل
كانون األول   13كما يف  لرية ســــــــــورية للدوالر األمرييي 416)مقابل  0202كانون األول   13كما يف   والر األمريييلرية ســــــــــورية للد34056بلغ 

 التاريخ الذي سعار القطع السائدة يفأن البنود غري املالية ابلعمات األجنبية املسجلة على أساس القيمة العادلة يعاد حتويلها على أساس إ. (0239
 ويلها.ال يعاد حت أجنبيةن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أساس اليلفة التارخيية بعملة إمة العادلة. مت فيه حتديد القي

ددة فروقات القطع يف األرابح أو اخلســـائر يف الفرتة اليت نشــــأت فيها، ابســــت نا  فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصــــد التحّوط ملخاطر حم تقيد
وقع تسديدها يت  نشاط أجنيب م  غري املقرر أو املتإىل  مدينة مطلوبة م  أو دائنة متوجبة وفروقات القطع على بنـود مالية مت ل أرصدةبعمات أجنبية 

د التفرغ ع  وم  مث تقيد يف الدخل عن ليية،ظهارها يف حساب فـروقات حتويل عمات أجنبية ضم  حقوق املإتسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر و 
 املسامهة. صايف
 األدوات املالية )ج(

 .ة لرأداةيف األحيام التعاقدي صبح املصر  طرفاً يللمصر  عندما  املوحد املايل بيان الوضعيُعرت  ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

نا  أو إصـــــدار املوجودات ملتعلقة مباشـــــرة ابقتابلقيمة العادلة. كما ُتضـــــا  تياليف املعامات ا تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرت  هبا مبدئياً 
ة العادلة للموجودات القيمإىل  (األرابح أو اخلســـــــــــــــائراملـاليـة واملطلوابت املـاليـة )خبا  املوجودات املـالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة م  خال 

ودات مالية األويل. كما تُ بت تياليف املعاملة املتعلقة مباشرة ابقتنا  موج االعرتا ، عند االقتضا املالية أو املطلوابت املالية، أو تطرح منها، حسب 
 .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرابحأو مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة م  خال ا

 :اسبياً على النحو التايلعاجل هذا الفرق حمياألويل، فإن املصر   االعرتا إذا كان سعر املعاملة خيتلف ع  القيمة العادلة عند 
إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بناً  على أسلوب تقيي  يستخدم فقط بياانت  •

 ألول(؛يوم االمنذ األويل )أي ربح أو خسارة  االعرتا م  أسواق ميي  ماحظتها، فإنه يُعرت  ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند 

ليوم األول م  ا منذ يل ربح أو خسارةسجيف ليع احلاالت األخرى، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة )أي أنه سيت  ت •
 (.االلتزامخال تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لرأصل أو 

ه ع  تغيري يف عامل احلد الذي ينشأ فيإىل  ، فقطمنطقيالربح أو اخلسارة على أساس إىل  الربح أو اخلسارة املؤجلة تسجيلعرتا  األويل، يت  بعد اال
 .االلتزام) ا يف ذلك الوقت( أيخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو 

 املوجودات املالية
ه تســـلي  األصـــل بيع أحد األصـــول املالية  وجب عقد تتطلب شـــروط تُ بت ليع املوجودات املالية ويعرت  هبا يف رريخ املتاجرة حيث ييون شـــرا  أو

ودات املالية تياليف املعاملة، ابســــــــت نا  تلك املوجإىل  املايل ضــــــــم  ايإطار الزمين احملدد م  الســــــــوق املعين، ويقاس مبدئياً ابلقيمة العادلة ابيإضــــــــافة
(. كما تُ بت تياليف املعامات املتعلقة مباشرة ابقتنا  موجودات مالية FVTPL) املصنفة على أساس القيمة العادلة م  خال األرابح أو اخلسائر

  .مصنفة ابلقيمة العادلة م  خال الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة
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الحقاً ابليلفة املطفأة أو القيمة  9 رق جيـب قيـاس ليع املوجودات املـاليـة املعرت  هبـا واليت تقع ضـــــــــــــــم  نطـاق املعيـار الدويل يإعداد التقارير املالية 
 :يددالعادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة يإدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجه التح

تعاقدية هي فقط مدفوعات  هلا تدفقات نقديةتقاس أدوات الدي  احملتفظ هبا يف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، واليت  •
 الحقاً ابلتيلفة املطفأة ؛ و (SPPI) القائ املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي 

اقدية عتقاس أدوات الدي  احملتفظ هبا يف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدي ، واليت هلا تدفقات نقدية ت •
 ( الحقاً ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخر؛ وSPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ  ) يه

ألسه  بعد ذلك اتُقاس ليع أدوات الدي  األخرى )م ل أدوات الدي  اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واست مارات  •
 .لعادلة م  خال الربح أو اخلسارةابلقيمة ا

 :لى حدةعلى أساس كل أصل ع ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغا  بعد االعرتا  األويل ومع ذلك، جيوز للمصر  إجرا  اال
 العتبارهبا للمتاجرة أو  أسه  غري حمتفظجيوز للمصر  أن خيتار بشيل غري قابل لإللغا  إدراج التغيريات الاحقة يف القيمة العادلة الست مار  •

الدخل الشامل  يف(، IFRS 3) 1الدويل للتقارير املالية رق   حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستحمتمل معرت  به م  امل
 اآلخر؛ و

خر قيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلال جيوز للمصر  تعيني أداة دي  غري قابلة لإللغا  تتوافق مع اليلفة املطفأة أو معايري •
(FVTOCI)   شيل  إزالة عدم التطابق احملاسيب أو تقليله بإىل  خلسارة إذا أدى ذلكات  قياسها ابلقيمة العادلة م  خال الربح أو يكما

 كبري )يشار إليه خبيار القيمة العادلة(

 ال الدخل الشامل اآلخرأدوات الدي  ابليلفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة م  خ )د(

ة لتصـــنيف األصـــل املايل. كما حيدد املصـــر  مناذج العمل على مســـتوى يعيس كيفية إدار  أســـاســـياً  يعترب تقيي  مناذج العمل يإدارة األصـــول املالية أمراً 
ردية، وابلتايل يإدارة فيما يتعلق أبداة فلتحقيق هد  أعمال معني. ال يعتمد منوذج العمل اخلاص ابملصـــر  على نوااي ا جمموعات األصـــول املالية معاً 

 .يقي  منوذج العمل عند مستوى جتميع أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة

نقدية. حتدد للدى املصر  أك ر م  منوذج أعمال واحد يإدارة أدواته املالية اليت تعيس كيفية إدارة املصر  ألصوله املالية م  أجل توليد التدفقات ا
 .ال املصر  ما إذا كانت التدفقات النقدية سو  تنتج ع  حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهمامناذج أعم

، يُعاد تصنيف الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرت  هبا (FVTOCI) رعندما ُتستبعد أداة الدي  املقاسة ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخ
على أهنا  ةالربح أو اخلســارة. وعلى النقيض م  ذلك، وخبصـــوص االســت مار يف األســـه  املعينإىل  م  حقوق املليية قاً يف الدخل الشــامل اآلخرســاب

 الحقاً  خرآلامقاسة ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخر، ال يعاد تصنيف الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرت  هبا سابقاً يف الدخل الشامل 
 .الربح أو اخلسارة ولي  حتول ضم  حقوق امللييةإىل 

 .ختضع أدوات الدي  اليت تقاس الحقاً ابليلفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخر للتدين
القيمة العادلة م   ريفي ابليلفة املطفأة أو معاييف فرتة التقرير احلالية والســــــابقة، طبق املصــــــر  خيار القيمة العادلة وكذلك حدد أدوات الدي  اليت ت

 (.FVTPL) ئرأو اخلسا رابحاأل ( كما مت قياسها ابلقيمة العادلة م  خالFVTOCI)خال الدخل الشامل اآلخر 
 رئأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة م  خال األ

 :هي (FVTPL) ئرأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة م  خال األ

 و/وأ ؛(SPPIفقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي ) املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت ال تيون •

 أو ؛بيعهاو املوجودات احملتفظ هبا يف منوذج أعمال خبا  االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ هبا  •

  .ابستخدام خيار القيمة العادلة ئرأو اخلسا رابحاملوجودات احملددة ابلقيمة العادلة م  خال األ •
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 يف الربح أو اخلسارة. لقياسدة اعاإ انجتة ع  خسائرح أو باأر أبية عرتا الامع ، لةدلعاا ابلقيمة تقاس هذه املوجودات
 إعادة التصنيف

تطلبات التصنيف والقياس . تسري ماملالية املتأثرة املوجودات تصنيف، فإنه يعاد  وجودات ماليةوجبه املصر  تفظ  حيي الذ تغري منوذج األعمالإذا 
لذي ينتج عنه إعادة تصنيف اليت تعقب التغيري يف منوذج األعمال وا م  اليوم األول م  فرتة التقرير األويل اً املتعلقة ابلفئة اجلديدة أبثر مستقبلي اعتبار 

 لمصر . لملالية األصول ا
 تدين قيمة املوجودات املالية

 صخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة م  خال األرابح أو اخلسائر:يستدرا املصر  

 .القروض والسلف للبنوا •

 قروض ودفعات مقدمة للعما . •

 مدينون  وجب قبوالت. •

 ت مار الديون.أوراق اس •

 التزامات القروض الصادرة.  •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •

 .ال يت  إثبات خسارة تدين القيمة يف است مارات األسه 
 االئتمانخســائر  عتبارها بشـيل منفصــل أدانه(، جيب قياسا)اليت يت   (POCI) ابسـت نا  املوجودات املالية املشــرتاة أو الناشـئة ذات التدين االئتماين

 :م  خال صخصص خسارة  بلغ مساوي املتوقعة
مدى احلياة انجتة ع  تلك األحداث االفرتاضية على األدوات املالية  خسارة ائتمانية متوقعة شهراً، أي 30خسارة ائتمانية متوقعة ملدة  •

 أو (؛3بعد رريخ ايإباغ، )يشار إليها يف املرحلة  شهراً  30اليت ميي  حتقيقها يف غضون 

ملدى احلياة اليت تنتج ع  ليع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى  خسارة ائتمانية متوقعة ائتمانية متوقعة ملدى احلياة، أي خسارة •
 .(1واملرحلة  0عمر األداة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

ري منذ لية إذا زادت صخاطر االئتمان على تلك األداة املالية بشيل كبخسارة للخسارة االئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لرأداة املا تيوي  مؤونةجيب 
 . شهراً  30اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة   بلغ يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة االعرتا  األويل. وخبصوص ليع األدوات املالية األخرى، تقاس

قات النقدية حتمالية للقيمة احلالية خلسائر االئتمان، وتقاس على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفاخلسائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح ابالإن 
بلية، صخصومة توقع املصـر  تلقيها واليت تنشـأ م  ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقياملسـتحقة للمصـر   وجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

 .لرأصل ليةوفقاً لسعر الفائدة الفع
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية  اخلسارة االئتمانية املتوقعة خبصوص التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •

 و لقرض؛اتوقع املصر  تلقيها يف حالة السحب م  ياملستحقة للمصر  إذا قام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدي  املضمونة  اخلسارة االئتمانية املتوقعة مان املايل، فإنخبصوص عقود الض •
 .توقع املصر  استامها م  املالك أو املدي  أو أي طر  آخريأي مبالغ  انقصاً 

افظ القروض اليت تتقاســـ  خصـــائص صخاطر اقتصـــادية مماثلة. على أســـاس فردي، أو على أســـاس لاعي حمل يقيس املصـــر  اخلســـارة االئتمانية املتوقعة
القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لرأصل ابستخدام سعر الفائدة الفعال األصلي لرأصل، بصر  النظر عما إذا  إىل  ويستند قياس بدل اخلسارة

 .كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس لاعي
  



 

- 01 - 

 ئتمانياً ادنية املوجودات املالية املت

. لموجودات املاليةلائتمانياً عند وقوع حدث أو أك ر له أتثري ضــــــــار على التدفقات النقدية املســــــــتقبلية املقدرة  ةاملالي وجوداتحيصــــــــل "التدين" يف امل
ياانت ميي  ماحظتها حول األحداث . تشمل األدلة على التدين االئتماين ب1املوجودات املالية ذات التدين االئتماين كموجودات املرحلة إىل  ويشار
 :التالية

 أو املصدر؛صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو  •

 أو املتأخر؛خرق للعقد م ل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو تنازاًل؛، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتض، قيام املصر   نح املقرتض •

 أو املالية؛بب الصعوابت اختفا  سوق نشط لرأوراق املالية بس •

 .شرا  أصل مايل بسعر صخفض ختفيضاً كبرياً يعيس خسائر االئتمان املتيبدة •

موجودات إىل  اليةاألصــــول امل ولوبداًل م  ذلك، قد يتســــبب التأثري املشــــرتا لعدة أحداث يف حت، حتديد حدث منفرد يقوم املصــــر  ويف حال تعذر
 املطفأة ابليلفة ةملقاســا املوجودات املالية اليت مت ل لدي قد حصــل تدين ائتماين ألدوات ا نکاإذا ما ر  بتقيي  يقوم املصــ. ذات قيمة ائتمانية متدنية

 سياديةالدي  الئتماين يف أدوات ان هناا تدين کاإذا ما  لتقيي . تقرير كل رريخفي  (FVTOCI) ل الدخل الشامل اآلخرخا م لة دلعاا القيمةأو 
 .زايدة التمويلعلی  ملقرتضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل م ليعترب املصر  والعائدة للشركات، 

 )POCI(املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية ائتمانياً 

األصل ييون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند  ألن ( بطريقة صختلفة نظراً POCIيت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية ائتمانيًا )
ألويل  ا االعرتا  األويل. وخبصوص هذه املوجودات، يستدرا املصر  ليع التغريات يف اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى احلياة منذ االعرتا 

 . القيمةحتقيق مياسب تدينإىل  األصول كمخصص خسارة، وتستدرا أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة. يؤدي التغيري ايإجيايب مل ل هذه
 التخلف ع  السداد

اس قيمة اخلسارة ييُعترب تعريف التخلف ع  السداد أمراً يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة االئتمانية املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف ع  السداد يف ق
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف ع  السداد  30ملدة  اخلسارة االئتمانية املتوقعةإىل  االئتمانية املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان صخصص اخلسارة يستند

وحتديد الزايدة اليبرية  اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت تؤثر على كل م  قياس ؛ (Probability of Default)هو أحد ميوانت نسبة احتمال التع ر 
 .يف صخاطر االئتمان

 :ي   ابة حدث ختلف ع  السداديعترب املصر  ما يل
 أو املصر ؛إىل  يوماً خبصوص أي التزام ائتماين مه  92ختلف املقرتض ع  السداد ألك ر م   •
 .م  غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته االئتمانية للمصر  ابليامل •

هيات ائتمانية ة م  األصول. وتعترب السحوابت على تسُيصم  تعريف التخلف ع  السداد بشيل مناسب ليعيس اخلصائص املختلفة ألنواع صختلف
 .العميل حداً حمدداً أو مت إعامه حبد أصغر م  املبلغ احلايل غري املسدد انتهاامستحقة الدفع  جرد 

ة. وتعتمد املعلومات اليت واليمي عند تقيي  ما إذا كان م  غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامه االئتماين، أيخذ املصر  يف احلسبان املؤشرات النوعية
جزئة. ت  على نوع األصل، وعلى سبيل امل ال يف ايإقراض املؤسسي، فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق العهود، وهو أمر غري مناسب لإلقراض ابلتقيّ 

م املصر  ات رئيسية يف هذا التحليل. كما يستخدآخر للطر  املقابل ذاته، هي مدخ التزامإن املؤشرات اليمية، م ل التأخر يف السداد وعدم سداد 
 مصادر معلومات متنوعة لتقيي  التخلف ع  السداد واليت ُتَطور داخلياً أو يت  احلصول عليها م  مصادر خارجية. 
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 الزايدة اليبرية يف صخاطر االئتمان
كانت هناا   ان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي  ما إذاالقروض الصادرة وعقود الضم والتزاماتيراقب املصر  ليع املوجودات املالية 

على أساس  ةزايدة كبرية يف صخاطر االئتمان منذ االعرتا  األويل. إذا كانت هناا زايدة كبرية يف صخاطر االئتمان، فإن املصر  يقيس صخصصات اخلسار 
 .راً شه 30اخلسارة االئتمانية املتوقعة مدى احلياة بدالً م  

طر حدوث التخلف اعند تقيي  ما إذا كانت صخاطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منذ االعرتا  األويل، يقوم املصر   قارنة صخ
ان متوقعًا لفرتة لسداد كاملتبقي لرأداة مع وجود خطر حدوث ختلف ع  ا االستحقاقإىل  يف السداد على األداة املالية يف رريخ التقرير استناداً 

عتبار كاً م  املعلومات االستحقاق املتبقية يف رريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتا  ابألداة املالية ألول مرة. عند إجرا  هذا التقيي ، أيخذ املصر  ابال
مربر له، بناً  على  مات املستقبلية املتاحة دون تيلفة أو جهد الاليمية والنوعية اليت تيون معقولة وقابلة للدع ،  ا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلو 
 اخلربة التارخيية للمصر  وتقيي  اخلبري االئتماين  ا يف ذلك املعلومات املستقبلية.

 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

أو تُعدل بطريقة أخرى  ةللموجودات املاليي  التدفقات النقدية عند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حت املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
ريخ مستقبلي. بني االعرتا  األويل واستحقاق األصل املايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سوا  على الفور أو يف ر

قات قائ  تعديًا حت إذا مل تؤثر هذه املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد على التدفابيإضافة لذلك، سيشيل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض 
ايدة معدل على ما إذا كان املي اق مستوفيًا أم ال ) على سبيل امل ال التغيري يف ز  النقدية على الفور ولينها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماداً 

 .ثيق(الفائدة الذي ينشأ عندما يت  خرق املوا
عدم االعرتا  ىل إ لسياسة املصر ، يؤدي التعديل اً عرتا . ووفقإلغا  االإىل  قي  املصر  ما إذا كان هذا التعديل يؤديي، املوجودات املاليةعند تعديل 

 عندما ينتج عنه اختا  كبري يف الشروط. 
احية الناجتة ع  قدية للتدفقات النقدية لرأصل ) ا يف ذلك انتها  الصعرتا  ابألصل املايل فقط عندما تنتهي صاحية احلقوق التعايلغي املصر  اال

تفظ حير  أو كيان آخر. إذا مل حيول املصإىل   حد كبري(، أو عندما حيول األصل املايل وكافة صخاطر ومزااي مليية األصلإىل  التعديل مع شروط صختلفة
اللتزام املرتبط طرة على املوجودات احملولة، فإن املصر  يعرت  حبصته احملتفظ هبا يف األصل وابيافة صخاطر ومزااي املليية بشيل جوهري واستمر يف السي

قر يابألصل املايل و  العرتا اضطر لدفعها. إذا احتفظ املصر  بيافة صخاطر ومزااي مليية األصل املايل احملول، فإن املصر  يستمر يف يابملبالغ اليت قد 
 .ات املستلمةقرتاض مضمون للعائداب أيضاً 

تل  واملدي  واألرابح/ اخلسائر املس االعتباروجمموع  لموجوداتابليامل، فإنه يُعرت  ابلفرق بني القيمة الدفرتية ل ابملوجودات املالية االعرتا عند إلغا  
 سه  احملددة ابلقيمة العادلةاالست مار يف األ  نا ابستمت يف حقوق املليية يف الربح أو اخلسارة، تراكاملرتاكمة اليت مت إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر و 

الربح ىل إ يف الدخل الشامل اآلخر ، حيث ال تصنف األرابح / اخلسائر املرتاكمة املعرت  هبا سابقاً (FVTOCI) م  خال الدخل الشامل اآلخر
 .أو اخلسارة

(، فإن ةاحملول وداتملوجل عندما حيتفظ املصر  خبيار إعادة شرا  جز  م  اخبا  ابليامل )على سبيل امل ا ابملوجودات املاليةعرتا  عند إلغا  اال
عرت  به على أساس يعد يدرجه كتحسني مستمر واجلز  الذي مل يزال يبني اجلز  الذي ما  للموجودات املاليةاملصر  خيصص القيمة الدفرتية السابقة 

 االعتبارموع ت  إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجز  الذي مل يعد معرت  به وجمالقي  العادلة النسبية لتلك األجزا  يف رريخ التحويل. ي
  توزيع تاملستل  للجز  الذي مل يعد معرت  به وأي أرابح / خسائر تراكمية ُخصصت له واعرت  هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة. ي

   هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلز  الذي ما يزال يعرت  به واجلز  الذي مل يعد يُعرت  به على أساس القي ألرابح / اخلسائر املرتاكمة اليت اعرت ا
، حيث ال رالعادلة النسبية لتلك األجزا . ال ينطبق هذا على االست مارات يف األسه  احملددة كمقاسة ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخ

 .الربح أو اخلسارةإىل  يف الدخل الشامل اآلخر ح / اخلسائر املرتاكمة املعرت  هبا سابقاً يعاد تصنيف األراب
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 الشطب

ذه هي ه يت  شطب القروض وأوراق الدي  عندما ال ييون لدى املصر  توقعات معقولة السرتداد املوجودات املالية )إما يف جمملها أو يف جز  منها(.
ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطب. مي ل  هاحلالة عندما يقرر املصر  أبن

يف حال قام املصر  ابالستعانة ابلقوانني والتعليمات النافذة حملاولة اسرتداد الذم  املدينة املستحقة على املوجودات ، االعرتا الشطب حدث إلغا  
 نه يت  قيدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها.املالية املشطوبة فإ

 املايل الوضعيف بيان  عرض صخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال يت  عرض صخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة

 صول؛للموجودات املالية املقاسة ابليلفة املطفأة: كاستقطاع م  القيمة الدفرتية ايإلالية لرأ •
ال يت  إثبات صخصص خسارة يف بيان الوضع  (FVTOCI) :ألدوات الدي  اليت تقاس ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخر •

  كاملايل حيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلة. ومع ذلك، يت  تضمني صخصص اخلسارة كجز  م  مبلغ إعادة التقيي  يف التغري املرتا 
 وراق مالية؛أة العادلة الست مارات يف يف القيم

 و كمخصص؛التزامات القروض وعقود الضمان املايل:   •
على ميون التزام  اخلسارة االئتمانية املتوقعة عندما تشتمل األداة املالية على ميون مسحوب وغري مسحوب، وال ميي  للمصر  حتديد •

  يقدم صخصص خسارة جممع ليا امليونني. يُعرض املبلغ اجملمع  القرض بشيل منفصل ع  تلك على امليون املسحوب: فإن املصر 
كخص  م  القيمة الدفرتية ايإلالية للميون املسحوب. تُعرض أي زايدة يف صخصص اخلسارة ع  املبلغ ايإلايل للميون املسحوب  

 .كمخصص

 املطلوابت املالية وحقوق املليية  )ه(

 .إما كمطلوابت مالية أو كحقوق مليية وفقاً ملضمون الرتتيب التعاقديتصنف أدوات الدي  وحقوق املليية الصادرة 

قد تيون  طإن املطلوابت املالية هي التزام تعاقدي بتسلي  نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شرو 
حيث ييون املصر   اتشتقاملغري  م  دوات حقوق املليية اخلاصة ابملصر  وهو عقدأبغري مواتية للمصر  أو عقد سيت  تسويته أو ر ا يت  تسويته 

يون ملزم بتسلي  عدد متغري م  أدوات حقوق املليية اخلاصة به، أو عقد املشتقات على حقوق املليية اخلاصة اليت سيت  أو ميي  يملزم أو قد 
 .آخر( لعدد حمدد م  أدوات حقوق املليية اخلاصة ابملصر تسويتها خبا  تبادل مبلغ حمدد م  النقد )أو أصل مايل 

 أدوات حقوق املليية

يُعرت  أبدوات حقوق املليية الصادرة ع  املصر   .أداة حقوق املليية هي أي عقد ي بت فائدة متبقية يف موجودات املنشأة بعد خص  ليع مطلوابهتا
 .باشرةوفقاً للعوائد املستلمة، بعد خص  تياليف ايإصدار امل

 أسه  اخلزينة

 الربح أو اخلسارة / خسارة يف ربحيُعرت  إبعادة شرا  أدوات حقوق املليية اخلاصة ابملصر  وختص  مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يت  إثبات أي 
 .عند شرا  أو بيع أو إصدار أو إلغا  أدوات حقوق املليية اخلاصة ابملصر 

 أدوات مركبة

 فقاً بشيل منفصل كمطلوابت مالية وحقوق مليية و صر  رأدوات املركبة )م ل األوراق القابلة للتحويل( الصادرة م  املتصنف األجزا  امليونة ل
غ نقدي اثبت لملضمون الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق املليية. إن خيار التحويل الذي سيت  تسويته م  خال تبديل مب

 .هو أداة حقوق مليية صر آخر بعدد حمدد م  أدوات حقوق املليية اخلاصة ابمل أو أصل مايل
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ل. ويف حالة ييف رريخ ايإصدار، تُقدر القيمة العادلة مليون املطلوابت ابستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحو 
حت   وتسجل ابقي املطلوابت املالية على أساس التيلفة املطفأة ابستخدام طريقة الفائدة الفعالةوجود مشتقات غري مضمنة ذات صلة، يت  فصلها أوالً 

 .إطفائها عند التحويل أو يف رريخ استحقاق األداة

 املطلوابت املالية
 ."ابت املالية األخرى" أو "املطلو ئرأو اخلسا رابحُتصنف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة م  خال األ

 املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة م  خال الربح أو اخلسارة

الحقاً  (FVTPL) يت  قياس االلتزامات املالية غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يت  حتديدها على أهنا ابلقيمة العادلة م  خال األرابح أو اخلسائر
 ئدة الفعلية.ابليلفة املطفأة ابستخدام طريقة الفا

 .(FVTPL)عندما يت  االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يت  تعيينها على أهنا  (FVTPL)يت  تصنيف املطلوابت املالية على أهنا 
  م  دمج األعمال ز احملتمل الذي ميي  أن يدفعه مشرتي كج االعتباراملايل خبا  االلتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو  االلتزامميي  حتديد 

 :( عند االعرتا  األويل إذاFVTPLابلقيمة العادلة م  خال الربح أو اخلسارة )
 أو لذلك؛كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشيل كبري م  عدم تناسق القياس أو االعرتا  الذي قد ينشأ خافاً  •
ة العادلة، ها على أساس القيم ت مالية أو كليهما، واليت تدار ويقي  أدام  جمموعة موجودات مالية أو مطلواب املايل ُيشيل جز اً  االلتزامكان  •

لى هذا األساس؛ ع إدارة املخاطر أو االست مار املوثق للمصر ، وكانت املعلومات املتعلقة بتشييل املصر  مقدمة داخلياً  السرتاتيجية وفقاً 
 ،أو

بعقد  9ق  ر تق واحد أو أك ر م  املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية م  عقد حيتوي على مش اً املايل يشيل جز  االلتزامإذا كان  •
 (. FVTPL(هجني ابليامل )املركب( ليت  حتديده ابلقيمة العادلة م  خال الربح أو اخلسارة 

 تقاص املوجودات واملطلوابت املالية )و(
ملصر  ملايل ابلقيمة الصافية فقط عندما ييون هناا حق قانوين لعمل ذلك أو عندما ينوي اتقاص املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع ا

 إما القيام ابلتسوية على أساس صايف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشيل متزام .

 القيمة العادلة )ز(
 رريخ أو دفعه لتحويل التزام  وجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف صلن القيمـة العادلة هي السعر الذي ميي  احلصول عليه م  بيع األإ

 القياس.
االعتبار عند عملية  بعني خذهاأو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق أبصل خصائص األإىل  والتزام معني استناداً صل يت  قياس القيمة العادلة أل

 .قياستسعري األصل أو االلتزام يف رريخ ال

لى خذ بعني االعتبار قدرة متشارا يف السوق على انتاج منافع اقتصادية م  خال التوظيفات الفضية ابأللغري املاصول لة لرأديت  قياس القيمة العا
 .صللرأصل أو م  خال بيعه ملتشارا آخر يف السوق الذي قد يقوم بتوظيفات فضلى لرأ

ابعتماد تقنيات  يقوم املصر  داة نشطاً ذا مل يي  سوق األإ .دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأ يقوم املصر  ابعتماد أسعار السوق لتقيي 
 .قصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقلقياس القيمة العادلة أتخذ يف االعتبار االستعمال األ

 العادلة:لقيمة مستوايت التسلسل اهلرمي ل 31رق   حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
يف األسواق النشطة لرأصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ميي  للمنشأة الوصول إليها يف رريخ سعار املعلنة )غري املعدلة( األ : 3املستوى  -

  القياس؛ 
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 غري مباشر؛ لتزام إما بشيل مباشر أواملدخات عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لرأصل أو ا : 0املستوى  -
 املدخات غري امللحوظة لرأصل أو االلتزام. : 1املستوى  -

. بيان وضع مايل رريخ كل قيمتها العادلة يفإىل  ابلقيمة العادلة يف رريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً  يت  إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
  خلسائر الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حتدد املشتقة وتيون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة يعتمد توقيت االعرتايت  إثبات األرابح / ا

 يف الربح أو اخلسارة على طبيعة عاقة التحوط. 

 األدوات املالية املشتقة )ح(

مايل.  بيان وضع رريخ كل قيمتها العادلة يفإىل  إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً  ابلقيمة العادلة يف رريخ يت  إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
عتمد توقيت على الفور ما مل حتدد املشتقة وتيون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة ي بيان األرابح أو اخلسائريت  إثبات األرابح / اخلسائر الناجتة يف 

 .على طبيعة عاقة التحوط اخلسائر بيان األرابح أواالعرتا  يف 

 املشتقات املتضمنة

نفصلة عندما ال تيون كمشتقات م  األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنةيت  التعامل مع املشتقات املتضمنة يف 
 :صخاطرها وخصائصها مرتبطة بشيل وثيق  خاطر العقود املضيفة

 قود املضيفة ابلقيمة العادلة م  خال الربح أو اخلسارةال تقاس الع  
   9ليست م  ضم  األصول ضم  نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رق. 

 عقود الضمان املايل )ط( 

ي  احملدد يف سداد دعقد الضمان املايل هو عقد يتطلب م  املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله ع  اخلسارة اليت تيبدها بسبب إخفاق امل
 .املدفوعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدي 

أو  ابلقيمة العادلة هلا، ويف حالة عدم حتديدها ابلقيمة العادلة م  خال الربح تقاس عقود الضماانت املالية الصادرة م  كيان يعود للمصر  مبدئياً 
 الحقاً: اخلسارة واليت ال تنتج ع  حتويل أصل مايل، يت  قياسها

 ؛ و9 بلغ صخصص اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدويل يإعداد التقارير املالية رق   •

ايإيرادات للمصر ،  املرتاك  املعرت  به وفقاً لسياسات حتصيل ربح، مبلغ ال، مطروحاً منه، عندما ييون ذلك مناسباً املبلغ املعرت  به مبدئياً  •
 أيهما أكرب.

 .(FVTPL) ضمان مايل ابلقيمة العادلة م  خال األرابح أو اخلسائر دد املصر  أي عقودحيمل 
 حماسبة التحوط  )ي(

 تحُيدد املصر  بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق  خاطر العمات األجنبية وصخاطر سعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلة أو حتوطا
 علىألجنيب االعمليات األجنبية حسب االقتضا . كما يت  احملاسبة ع  حتوطات صخاطر الصر  التدفقات النقدية أو حتوطات صايف االست مارات يف 

ايإضافة بكتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق املصر  حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة صخاطر سعر الفائدة. صر   التزامات امل
يطبق قواعد حماسبة ، أي أن املصر  19 سبة التحوط ابستخدام معيار احملاسبة الدويل رق قواعد حما ملواصلة  يإعفااملصر  ا يستخدمال ، لذلك

 .9 رق  التحوط ملعيار التقارير املالية الدويل
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قيام  عامات لل يجيتهاواسرتاتأهدا  إدارة املخاطر إىل  يوثق املصر  العاقة بني أداة التحوط والبند املتحوط له، ابيإضافة، عند بداية عاقة التحوط
عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر، يوثق املصر  ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقاص التغريات يف القيمة ، حتوط متنوعة. عاوة على ذلك

تحوط متطلبات فعالية التحوط لالعادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت ميي  أن تعزى للخطر املتحوط له، واليت تليب عندها ليع عاقات ا
 :التالية
 و التحوط؛جد عاقة اقتصادية بني البند املتحوط له وبني أداة اتو  •

 ؛ وصخاطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج ع  هذه العاقة االقتصادية أثر يهيم ال  •

داة التحوط اليت يقوم املصر  ابلتحوط له فعليًا وكمية أ نسبة التحوط لعاقة التحوط هي نفسها الناجتة ع  كمية البند املتحوط له واليت •
 .يستخدمها املصر  ابلفعل للتحوط لتلك اليمية م  البند املتحوط له

ا  على قيقوم املصر  إبعادة توازن عاقة التحوط م  أجل االمت ال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. يف م ل هذه احلاالت، قد يت  تطبيق ايإي
 ط م  عاقة التحوط. على سبيل امل ال، قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جز  م  بند التحوط ال يعد جز اً م  عاقة التحوط، وابلتايلجز  فق

 .ال يت  إيقا  حماسبة التحوط إال حلج  بند التحوط الذي مل يعد جز اً م  عاقة التحوط

 التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولي  ما زال هد  إدارة املخاطر لعاقة التحوط هذه هو ذات التحوط ع  الوفا   تطلبات فعالية عاقةتوقفت إذا 
 الشي ، فإن املصر  يعدل نسبة التحوط لعاقة التحوط )م ل إعادة توازن التحوط( حبيث جتتمع معايري التأهيل مرة أخرى. 

ة لعقد اخليار قط. ويف هذه احلالة، يؤجل تغيري القيمة العادلة مليون القيمة الزمنييف بعض عاقات التحوط، حيدد املصر  القيمة احلقيقية للخيارات ف
الربح أو اخلسارة ىل إ احلد الذي يتعلق به ابلبند املتحوط له ويعاد تصنيفه م  حقوق امللييةإىل  يف الدخل الشامل اآلخر، على مدى فرتة التحوط،

االعرتا  ىل إ ابلبنود غري املالية. ال تتضم  سياسة املصر  يإدارة املخاطر حتوطات البنود اليت تؤدي  االعرتاإىل  عندما ال يؤدي البند املتحوط له
 .ابلبنود غري املالية، وذلك ألن صخاطر املصر  تتعلق ابملواد املالية فقط

للخيار املتعلق ابلبند  أنه ُتطفأ القيمة الزمنية األصليةإن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصر  هي بنود حتوط ذات صلة ابلفرتة الزمنية، مما يعين 
 .الربح أو اخلسارة على أساس منطقي )على سبيل امل ال، وفقاً لطريقة القسط ال ابت( على مدى فرتة عاقة التحوطإىل  املتحوط له م  حقوق املليية

 .عرب العمات طلتحو دوات األأو الفرق على أساس العمات  اآلجلةللعقود  اآلجلت التحوط، يستبعد املصر  م  التحديد العنصر عاقابعض في 
لى أساس العملة وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر ع ،يف هذه احلالة، ُتطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات

حوط خبا  معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية. وخبصوص عاقات التأمرًا اختيارايً ويطبق اخليار على أساس كل حتوط على حدى، 
ة م  لواملشتقات اآلجلة أو العمات األجنبية م ل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمات، عندما ُيستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العم

 عد يف الدخل الشامل اآلخر.التصنيف، فإن املصر  يعرت  عموماً ابلعنصر املستب

 التحوطات ابلقيمة العادلة

ددة ابلقيمة العادلة يُعرت  بتغري القيمة العادلة ألدوات التحوط املؤهلة يف األرابح أو اخلسائر فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق املليية احمل
 وطحتعندما لة دلعاالقيمة ط اتحوت عاقا املصر حيدد ل  دخل الشامل اآلخر. م  خال الدخل الشامل اآلخر، ويف هذه احلالة، يُعرت  به يف ال

 (. FVTOCIابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخر )احملددة لمليية ط أداة حقوق التحوأداة ا
جرا  إهلا و  املخاطر املتحوطی لالذي ميي  أن يعزى إلة دعالا القيمةغيري يف تابللة دلعاا يت  قياسه ابلقيمةللبند املتحوط له الذي مل  القيمة الدفرتية تُعدل
، ال تُعدل القيمة (FVTOCI) . وخبصوص أدوات الدي  اليت تُقاس ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخراخلسارةأو بح رلافي  مقابلقيد 

حوط له يف الربح م  القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط ابخلطر املت الدفرتية كما هي ابلفعل ابلقيمة العادلة، ولي  يُدرج جز  الربح أو اخلسارة
اآلخر  لأو اخلسارة بداًل م  الدخل الشامل اآلخر. عندما ييون البند املتحوط له أداة حقوق مليية حمددة ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشام

(FVTOCIتبقى أرابح / خسائر التحوط يف ،) ملطابقة أداة التحوط امل اآلخرالدخل الش.  
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 .عندما يُعرت   ياسب / خسائر التحوط يف األرابح أو اخلسائر، فإنه يُعرت  هبا يف نفس البند م ل البند املتحوط له

توازن، إن وجدت(. الال يتوقف املصر  ع  حماسبة التحوط إال عندما تتوقف عاقة التحوط )أو جز  منها( ع  الوفا  ابملعايري املؤهلة )بعد إعادة 
لقيمة اتعديل   طفاإ يت يتضم  ذلك حاالت انتها  صاحية أداة التحوط أو بيعها أو إهناؤها أو ممارستها، وحيتسب االستبعاد لرأثر املستقبلي. كما 

بالقيمة ة أو لمطفأالمقاسة باليلفة الدي  ا)أي أدوات  الفعليةة لفائدل اطريقة معدُتستخدم بشأهنا لتي ط هلا والمتحود الدفترية للبنوالة للقيمة دلعاا
محاسبة ال يتجاوز رريخ التوقف ع  يخ رم  تا اً  بدرة لخساأو الربح الها في ط لمتحوالمخاطر اع   الناتجالعادلة م  خال الدخل الشامل اآلخر( 

 ط. لتحوا
 حتوطات التدفق النقدي

ة يف للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت حتدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات النقديُيستدرا اجلز  الفعال م  التغريات يف القيمة العادلة 
تحوط له م  ابلتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند امل احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو ميون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، حمصوراً 

 .الربح أو اخلسارةإىل  تدويرهامنه أي مبالغ أعيد  بداية التحوط مطروحاً 

اليت يؤثر فيها بند التحوط  يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات لييةيعاد تصنيف املبالغ املعرت  هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك  يف حقوق امل
الربح لی إ فوراً  يف هذا املبلغتصن، فإنه يعاد حدوث املعاملة قعيتو يعد املصر   ملعلى الربح أو اخلسارة، يف نفس سطر البند املتحوط له املستدرا. إذا 

 أو اخلسارة.

دت(. جيتوقف املصر  ع  حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عاقة التحوط )أو جز  منها( ع  الوفا  ابملعايري املؤهلة )بعد إعادة التوازن، إن و 
 اً بيعها أو إهناؤها أو ممارستها، أو عندما ال يعترب حدوث معاملة حتوط حمددة أمرًا حمتم ويشمل ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يت 

الوقت  كبدرجة كبرية، وحُيتسب التوقف أبثر مستقبلي. تبقى أي أرابح / خسائر معرت  هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق املليية يف ذل
، فإنه املعاملة املتوقعة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة. عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غري متوقعيف حقوق املليية ويعرت  هبا عند تسجيل 

 .ويعرت  هبا مباشرة يف الربح أو اخلسارة لييةيعاد تصنيف األرابح / اخلسائر املرتاكمة يف حقوق امل
 حتوطات صايف االست مارات يف العمليات األجنبية

أداة علی  خسائر/  أرابحي أبيف االست مارات يف العمليات األجنبية حماسبياً على حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية. ويعرت  تُعاجل حتوطات صا
 .وتراك  يف احتياطي حتويل العمات األجنبية ل للتحوط يف الدخل الشامل اآلخرلفعاا التحوط املتعلقة ابجلز 

ألرابح أو اىل إ ع  أداة التحوط املتعلقة ابجلز  الفعال للتحوط املرتاك  يف احتياطي حتويل العمات األجنبية يُعاد تصنيف األرابح واخلسائر الناجتة
 .اخلسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار صر  العمات األجنبية العائدة للعملة األجنبية كما هو موضح أعاه

 قروض وتسليفات )ا(

 غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو قابلة للتحديد، وغري مدرجة يف سوق مايل انشط. تظهر القروض والتسليفاتالقروض والتسليفات هي موجودات مالية 
 على أساس اليلفة املطفأة بعد تنـزيل مؤونة اخلسائر االئتمانية املتوقعة. 
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 موجودات اثبتة مادية  )ل(

 تنـزيل االستهاكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، إن وجدت.  تظهر املوجودات ال ابتة املادية على أساس اليلفـة التارخيية، بعد
مال طريقة عيت  احتساب استهاا املوجودات ال ابتة املادية يإطفا  تيلفة املوجودات، ابست نا  األراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، ابست

 التالية:اد األعمار ايإنتاجية القسط ال ابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لرأصول املعنية ابعتم
  عدد السنوات    
 42  مباين  
 32-5  وأاثث وأجهزة معدات  
 32-5  نقل وسائط  
 14-1  املأجور على حتسينات  

ويت  تسجيلها  تإن األرابح واخلسائر الناجتة ع  استبعاد أي م  املوجودات ال ابتة يت  حتديدها ابلفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودا
 ضم  بيان الدخل.

 موجودات غري ملموسة  )م(

ختبار التدين يف أدانه وهي ختضع الاألعمار االنتاجية  غري امللموسة، ابست نا  الشهرة، ابستعمال طريقة القسط ال ابت وفق املوجوداتإطفا   يت 
 قيمتها.

  عدد السنوات    
 5  حاسوب برامج 
 72   الفروغ 

 اليت آلت ملييتها للمصر  وفاً  لديون مستحقة املوجودات )ن(

 لقد مت متلك عقارات تنفيذاً لضماانت على قـروض وتسليفات. تظهر هذه املوجودات ابليلفة انقص أي خسائر تدين مرتاكمة. إن متلك م ل هذه
 حال التخلف مهلة سنتني م  رريخ التملك. ويفاملوجودات هو منظّ  م  قبل السلطات املصرفية احمللية اليت توجب تصفية هذه املوجودات خال 

 ية.يع  التصفية فإن السلطة املنظمة املعنية توجب ختصيص احتياطي خاص للتصفية يؤخذ م  األرابح السنوية الصافية ويظهر ضم  بنود حقوق املل
 املوجوداتل لعمليات الداخلية أو جيب أن تباع. يت  نقاملستملية م  األفضل أن تستخدم ل املوجوداتوفقاً لسياسة املصر  يت  حتديد ما إذا كانت 

 ملوجوداتااملشاهبة حسب قيمتها املستملية أو القيمة الدفرتية لرأصل املضمون األصلي، أيهما أقل. يت  نقل  املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة 
غري  للموجوداتبيع هبا للبيع ابلقيمة العادلة أو القيمة العادلة انقصاً تياليف ال اليت يت  حتديد خيار بيعها لييون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ

  املالية يف رريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصر .

 التدين يف قيمة موجودات ملموسة وغري ملموسة  )س(

يفا  لديون( لتحديد وسة وغري امللموسة ) ا فيها املوجودات املأخوذة استبتاريخ كل بيان وضع مايل، يقوم املصر   راجعة القي  الدفرتية ملوجوداته امللم
صل فيما إذا كان يوجد أي مؤشر أبن تلك املوجودات قد أصاهبا خسارة تدين يف قيمتها. إن وجد هيذا مؤشر، يت  تقدير القيمة االسرتدادية لرأ

 لتحديد مدى خسارة تدين القيمة )إن وجدت(.
هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة انقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية، يت  حس  التدفقات  القيمة االسرتدادية

ملازمة ا قيمتها احلالية ابستعمال نسبة حس  قبل الضريبة تعيس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطرإىل  النقدية املستقبلية املقدرة
  لرأصل الذي مل يت  بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.
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د خسارة تدنـي يإذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لرأصل أقـل م  قيمته الدفرتية، يت  إنقاص القيمة الدفرتية لرأصل لتوازي القيمة االسرتدادية. تق
  إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي ، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيضالقيمة حاالً يف األرابح أو اخلسائر، إال

 لوفر إعادة التقيي  )املقيد سابقاً(.
التقدير املعّدل ىل إ أن تصلإىل  يف حال أن خسارة تدين القيمة انعيست الحقاً، يت  زايدة القيمة الدفرتية لرأصل )وحدة منتجة لتدفقات نقدية(

سارة تدين قيمة خ لقيمتها االسرتدادية، لي  حبيث أن القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميي  أن حتدد فيما لو مل يت  قيد
املختص  ، إال إذا كان األصللرأصل )وحدة منتجة لتدفقات نقدية( يف سنوات سابقة. يت  قيد عيس خسارة تدين القيمة حااًل يف بيان الدخل

 مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي ، ويف هذه احلالة يعامل عيس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي  )املقيد سابقاً(.

 مؤونة تعويضات هناية اخلدمة للموظفني )ع(

 هذهاملؤسسة. مت ل ىل إ ورية ويسدد بشيل منتظ  التأمينات ع  موظفيهإن املصر  مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية الس
اتفاق املصر  مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سو  حيصل املوظفون على هذا التعويض م  مؤسسة التأمينات االجتماعية.  املسامهات

 هناية اخلدمة.ليس على املصر  أي التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 
 املؤوانت ) (

 بيت  قيد املؤوانت إذا، نتيجة حدث سابق، ترتب على املصر  موجب قانوين أو استنتاجي ميي  تقديره بشيل موثوق، وأنه م  احملتمل أن يتوج
 اخلارج لتسديد املوجب. إىل  اقتصادية منافعإجرا  تدفق 

 صايف إيرادات الفوائد )ص(

 الفوائد جلميع األدوات املالية ابست نا  تلك املصنفة على أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة ابلقيمة العادلة يت  إثبات إيرادات وأعبا 
ا ُتدرج لفعالة. كمابستخدام طريقة الفائدة ا بيان الدخلم  خال األرابح الصافية يف "صايف إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "أعبا  فوائد " يف 

أرابح ضم  حركة القيمة العادلة خال الفرتة، "صايف  (FVTPL) ئرأو اخلسا رابحالفوائد على األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة م  خال األ
 .."رئأو اخلسا رابحابلقيمة العادلة م  خال األعلى حمفظة األدوات املالية للمتاجرة 

لسعر الذي خُيفض ابلضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لرأداة املالية خال العمر املتوقع لرأداة املالية أو، هو ا (EIR) يةمعدل الفائدة الفعل
يع الشروط أو املطلوابت املالية. كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية  راعاة ل للموجوداتصايف القيمة الدفرتية إىل  ، لفرتة أقصر،االقتضا عند 
 .اقدية لرأداةالتع

ترتيبات ىل إ ليع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطرا  العقد واليت تيون إضافية وتنسب مباشرة يةيتضم  احتساب سعر الفائدة الفعل
العادلة م  خال  درجة ابلقيمةايإقراض احملددة، وتياليف املعاملة، وليع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفيما يتعلق ابملوجودات املالية امل

 .األويل االعرتا ، تُ بت تياليف املعامات يف الربح أو اخلسارة عند واخلسائرألرابح ا
)أي ملتدنية ائتمانياً احُتتسب إيرادات الفوائد / أعبا  الفوائد م  خال تطبيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفرتية ايإلالية للموجودات املالية غري 

وخبصوص املوجودات  اليلفة املطفأة للمطلوابت املالية.إىل  على أساس اليلفة املطفأة لرأصل املايل قبل التسوية ألي صخصص خسارة ائتمانية متوقعة( أو
الية املتدنية ائتمانياً )أي إلايل امل املالية املتدنية ائتمانياً، حُتتسب إيرادات الفوائد م  خال تطبيق معدل الفائدة الفعال على اليلفة املطفأة للموجودات

، فإن (POCI)نياً شرتيت وهي متدنية ائتماااملتوقعة(. أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت أو  االئتمانصخصص خسائر  القيمة الدفرتية انقصاً 
 .ت النقدية املستقبلية املتوقع استامها م  األصل املايلالتدفقا يف حتديد (ECLs( يعيس اخلسائر االئتمانية املتوقعة )EIRمعدل الفائدة الفعال )
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 صايف إيرادات الرسوم والعموالت )ق(

ضم  الرسوم تتتضم  إيرادات الرسوم والعموالت واألعبا  رسوماً غري الرسوم اليت تشيل جز اً ال يتجزأ م  معدل الفائدة الفعال )انظر أعاه(. كما ت
للمصر ، ضم  أمور أخرى، الرسوم املفروضة على خدمة القرض، ورسوم عدم االستخدام املتعلقة ابلتزامات  الدخل املدرجة يف هذا اجلز  م  بيان

 ترتيب حمدد لإلقراض ورسوم التمويل املشرتا للقروض. إىل  القروض عندما ييون م  غري احملتمل أن يؤدي ذلك

 .تام اخلدماتحُتتسب أعبا  الرسوم والعموالت فيما يتعلق ابخلدمات عند اس
 أرابح على حمفظة األوراق املالية للمتاجرة ابلقيمة العادلة م  خال األرابح أو اخلسائرصايف  )ر( 

لعادلة واخلسائر الناجتة ع  التغريات يف القيمة ا رابحيشمل صايف الدخل م  األدوات املالية ابلقيمة العادلة م  خال الربح أو اخلسارة ليع األ
 صلة.لذات األسه  ح اباوأرئد الفوادات وأعبا  ايرإلك ذبما في الية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة م  خال األرابح أو اخلسائر للموجودات امل

 توزيعات األرابح )ش( 

 .تتحقق إيرادات توزيعات األرابح عند إثبات حق استام املدفوعات

 الضرائب )ت(
 ستحقة والضرائب املؤجلة.الضرائب مبالغ الضرائب امل مصاريفمت ل 

م  صايف األرابح  % 05، والذي حدد الضريبة  عدل 0223نيسان  36رريخ  08حيتسب املصر  مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحيام القانون 
، وقد مت 0231متوز  0ً  م  م  قيمة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتدا %5املسامهة الوطنية يإعادة ايإعمار  عدل إىل  ، ابيإضافةللضريبة اخلاضعة

 .0238كانون ال اين   3م  قيمة الضريبة ابتداً  م   %32لتصبح  عدل  0237للعام  46تعديلها ابلقانون رق  
غ غري اجلائز لاألرابح اخلاضعة للضريبة ع  األرابح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبا ختتلف

 تنـزيلها م  الوعا  الضرييب.
ياانت املالية والقيمة بإن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوابت يف ال

ية االلتزام الضرييب أو حتقيق فقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسو اليت يت  احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة و 
 املوجودات الضريبية املؤجلة.

االعرتا  بينما يت   .يت  االعرتا  ابملطلوابت الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سو  تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقباً 
 الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سو  تنزل مستقبًا عند احتساب الربح الضرييب.ابملوجودات 

دة م  تلك املوجودات ويت  ختفيضها يف حالة توقع عدم إميانية االستفا البياانت املالية املوحدةيت  مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف رريخ 
 أو كلياً. الضريبية جزئياً 

نون ضريبة احيتسب املصر  مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصر  املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقًا لق
م   %745 عدل ، والذي حدد الضريبة 0239نيسان  09الصادر ع  وزارة املالية بتاريخ  3018/1والقرار رق   0221/ لعام 04الدخل رق  /

م  قيمة  %32م  قيمة الضريبة ورس  ايإدارة احمللية  عدل  %32املسامهة الوطنية يإعادة ايإعمار  عدل إىل  إلايل ايإيرادات يف اخلارج ابيإضافة
 .0239كانون ال اين   3الضريبة ابتداً  م  

وقعة وفق عتبار املؤوانت احملتجزة مقابل اخلسائر االئتمانية املتالرسوم حول ات أو تعليمات م  اهليئة العامة للضرائب واهنظرًا لعدم صدور أي توجي
م  املراحل ال اث ابعتبار املخصصات املقابلة للتعرضات االئتمانية ض ، قام املصر  ابحتساب الضريبةمرفوضة ضريبياً مقبولة ضريبياً أو  9 رق  املعيار

عتبار املؤوانت احملتجزة مقابل هي اوتعدياته  597القرار علمًا أن املنهجية املتبعة سابقًا خال فرتة نفاذ )األوىل، ال انية، ال ال ة( مرفوضة ضريبياً. 
  .ضريبياً  الديون غري املنتجة مقبولة
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 النقد وما يوازي النقد (ث)

 يتضم  النقد وما يوازي النقد أرصدة ذات استحقاقات تعاقدية أساسية تقل ع  ثاثة أشهر.
 
 ررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدم اليقني يف التقديراملق - 4

، يتوجب على ايإدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشأن القي  1عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصر ، املذكورة يف االيضاح 
عوامل قديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساس اخلربة السابقة و الدفرتية ملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة م  مصادر أخرى. إن الت
 أخرى تعترب ذات صلة. إن النتائج الفعلية قد ختتلف ع  هذه التقديرات. 

الية اليت حيصل فيها مليت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة، يت  إجرا  القيود الناجتة ع  تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة ا
الية وفرتات حلتعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الفرتة ا

 الحقة. 

 املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية أ(

 قعةصخصص اخلسائر االئتمانية املتو 

اطر وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير صخاطر الزايدة اهلامة يف صخ اجتهاداتيتطلب م  إدارة املصر  استخدام 
ات والتقديرات املستخدمة لسياساملتوقعة. إن أه  ا االئتماناألويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر  االعرتا للموجودات املالية بعد  االئتمان

 م  قبل إدارة املصر  مفصلة أدانه:
 تقيي  منوذج األعمال

مال. حيدد مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ  واختبار منوذج األع نتائج اختبار ىلعيعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية 
ي  لتحقيق هد  أعمال معني. ويتضم  هذا التقيي  احل يفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معاً منوذج األعمال على مستوى يعيس ك املصر 

. كيفية إدارهتاو  الذي يعيس ليع األدلة ذات الصلة  ا يف ذلك كيفية تقيي  أدا  املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أدا  املوجودات
ية املقاسة ابليلفة املطفأة أو القيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعادها قبل استحقاقها لفه  يراقب املصر  املوجودات املال

حول ما إذا   صر صل للماسبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلد  م  األعمال احملتفظ هبا. وتعترب املراقبة جز اً م  التقيي  املتو 
 منوذج األعمال هناا تغيري يف ألنوإذا كان م  غري املناسب ، عمال الذي يت   وجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباً كان منوذج األ

 لتصنيف تلك املوجودات. اً مستقبلي اً وابلتايل يت  إدخال تغيري 

 زايدة هامة يف صخاطر االئتمان

اخلسارة االئتمانية األوىل، أو شهرًا ملوجودات املرحلة  (30)عادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة يت  قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص ي
بشيل كبري  املرحلة ال انية يف حال زايدة صخاطر االئتمانإىل  . ينتقل األصلال ال ةأو املرحلة  ال انيةعلى مدى العمر الزمين للموجودات م  املرحلة 

ما الذي يشيل زايدة كبرية يف صخاطر االئتمان. وعند تقيي  ما إذا كانت صخاطر  (9)لتقارير املالية رق  لال حيدد املعيار الدويل  .ويلمنذ االعرتا  األ
ديرات  التقيف يف االعتبار املعلومات اليمية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة صر أيخذ امل، االئتمان ألي م  املوجودات قد ارتفعت بشيل كبري

 (.1و 0و 3تغري التصنيف ضم  املراحل ال اث )إىل  واليت تؤدي االئتماناملستخدمة م  قبل إدارة املصر  املتعلقة ابلتغري امله  يف صخاطر 
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 إنشا  جمموعات م  املوجودات ذات خصائص صخاطر ائتمانية مماثلة

 ميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشرتكة )م ل نوع األداة،عندما يت  قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس لاعي، يت  جت
رتض، اخل(. يراقب ، الصناعة، املوقع اجلغرايف للمقاالستحقاقدرجة صخاطر االئتمان، نوع الضماانت، رريخ االعرتا  األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ 

ر لتقيي  ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة تغيري مدى ما مة خصائص صخاطر االئتمان بشيل مستم املصر 
ىل إ خصائص صخاطر االئتمان، تيون هناا إعادة تقسي  للموجودات بشيل مناسب. وقد ينتج ع  ذلك إنشا  حمافظ جديدة أو نقل موجودات

 لتلك اجملموعة م  املوجودات.حمفظة حالية تعيس بشيل أفضل خصائص صخاطر االئتمان املماثلة 

 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ

ة( عند حدوث زايدة كبرية يف صخاطر االئتمان )أو عندما تنعيس تلك الزايدة اليبري  يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ أك ر شيوعاً 
ضم  احملافظ  آخر، أو العيس، ولينها قد حتدث أيضاً إىل  شهراً  (30)ليت ترتاوح مدهتا بني وابلتايل تنتقل األصول م  اخلسائر االئتمانية املتوقعة ا

أو مدى احلياة ولي  مقدار تغيريات اخلسائر االئتمانية املتوقعة  شهراً  (30)اليت يستمر قياسها على نفس األساس م  اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 
 .احملافظ الختا  صخاطر االئتمان م  نظراً 

 املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة  )ب(

ك ر أمهية على املبالغ املعرت  هبا واليت هلا التأثري األ مصر فيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها ايإدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل
 :البياانت املاليةيف 

 مبدأ االستمرارية:

  بتقيي  قدرة املصر  على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة أبن املصر  ميتلك املوارد الازمة ملواصلة األعمال يف قامت إدارة املصر 
ذلك، إن إدارة املصر  ليست على عل  أبي شيوا جوهرية اليت قد تؤثر بشيل جوهري على قدرة املصر  إىل  املستقبل املنظور. ابيإضافة
 حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية. البياانت املالية املوحدةتمرة. وابلتايل إن على االستمرار كمنشأة مس

 حتديد القي  العادلة:

)ز(.  1إن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميي  حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقيي  كما هو مذكور يف االيضاح 
تة شيل غري متيرر وأسعارها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تيون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاو وابلنسبة لرأدوات املالية املتداولة ب

 م  األحيام تعتمد على السيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تسعري، وصخاطر أخرى تؤثر على األداة املعنية.

يون فيها لعادلة عندما تيون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت تتستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة ا
ل للتفرغ و حركة السـوق بتاريخ التقيي  ضعيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغـاية م  قيــاس القــيمة العــادلة نفسها، أي أن مت ل السعر املقب

ملعلومات املعطيات غري املنظورة ابالعتماد على أفضل اإىل  صاحب االلتزام ملطلوابت أدوات مالية. يت  الوصولعنها م  مالك األدوات املالية أو 
 ابيإجرا اتس  معينة عماً تطبيق معدالت حإىل  املتوفرة يف ظل الظرو  احمليطة، واليت ميي  أن تتضم  املعلومات املتوفرة لدى املنشأة ابيإضافة

ك ضم  منوذج التقيي  املستخدم يف تقيي  حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العادلة م  خال األرابح أو الداخلية للمصر  وذل
 اخلسائر وعلى أساس اليلفة املطفأة.
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ملستقبلية ذات الصلة ااملستقبلية ليل نوع م  أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات النظرة  ،حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات
 بيل سيناريو

ة املستقبلية ملختلف افرتاضات احلركإىل  معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند صر يستخدم امل، عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة
 احملركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه احملركات على بعضها البعض.

 احتمال التع رنسبة 
 السداد ع  التع ر الحتمالية قديراً تاحتمال التع ر  نسبةيف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة. وتعترب  رئيسياً  التع ر مدخاً  احتمال نسبة تشيل
 البياانت التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة ابلظرو  املستقبلية. احتسابفرته زمنية معينة، واليت تشمل  مدى على

 يف حال التع راخلسارة 

النقدية التعاقدية املستحقة  الفرق بني التدفقاتإىل  . وهو يستنديف السدادالتع ر  ع هي تقدير للخسارة الناجتة يف حال التع ر تعترب اخلسارة 
 .ةالتدفقات النقدية م  الضماانت ايإضافية والتعديات االئتمانية املتيامل االعتباروتلك اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األخذ يف 

 األعمار ايإنتاجية املقدرة للموجودات ال ابتة:

( أعاه إن املصر  يراجع األعمار ايإنتاجية يف هناية كل فرتة مالية. خال الفرتة مل تظهر أية مؤشرات 1يف ايإيضاح رق  ) موضحكما هو 
 تغيري األعمار املقدرة للموجودات ال ابتة.إىل  تدعو

 وتيوي  املؤوانت الازمة:تدين قيمة املوجودات غري املالية 

ملالية وذلك م  خال إجرا  غري االراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية، قامت ايإدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لرأصول  الظرو يف ظل 
تيوي  مؤوانت يإدارة، ال توجد مؤشرات ل. ابعتقاد االدفرتية هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هناا أي مؤشر على تدين قيمتها للقي مراجعة 

 تدين إضافية.
 
 نقد وأرصدة لدى مصر  سورية املركزي  -5

 يتيون هذا البند مما يلي:

  كانون األول  13كما يف      
  0202   0239  
  ل.س.   ل.س.  

   4480440424817    7493847874502  نقد يف اخلزينة 
 :أرصدة لدى مصر  سورية املركزي

   36415842484173    10474846924332  ابت جارية وحتت الطلبحسا 
   1447049134101    5484047494615  احتياطي نقدي إلزامي* 

 ( 548954271) ( 0840884944) صخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

   46448349184103    04464941054458  

 رريخ 5918جلمهورية العربية السورية وبناً  على القرار الصادر ع  رائسة جملس الوزرا  رق  وفقًا للقوانني والتشريعات املصرفية املطبقة يف ا *
ابحتياطي نقدي على املصار  أن حتتفظ  0202كانون ال اين   03/م ن( الصادر بتاريخ 7وقرار جملس النقد والتسليف رق  ) 0233أاير  0 

  لسيين.ا االدخارالودائع حتت الطلب، ودائع التوفري والودائع ألجل ابست نا  ودائع م  متوسط  %5ة املركزي بنسبة إلزامي لدى مصر  سوري
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 إن هذا االحتياطي إلزامي وال يت  استعماله يف األنشطة التشغيلية للمصر .

 ال يوجد نقد لدى الفروع املغلقة.

 :فيما يلي احلركة على األرصدة لدى بنوا مركزية خال السنة
  0202كانون األول   13يفللسنة املنتهية     
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  39481249794694    -     -     39481249794694  الرصيد كما يف بداية السنة
  7277025882505    -     -     7277025882505  التغري خال السنة

   32298728732506    -     -     32298728732506  تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 

   18459344194745    -     -     18459344194745  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     ة ال ال ةاملرحل     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  43448845714446    -     -     43448845714446  الرصيد كما يف بداية السنة
 ( 03464645224125)   -     -    (03464645224125) التغري خال السنة

 ( 3342914447)   -     -   ( 3342914447) تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 

  39481249794694    -     -     39481249794694  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 رصدة لدى بنوا مركزية خال السنة:لرأص اخلسائر االئتمانية املتوقعة فيما يلي احلركة على صخص
  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     نيةاملرحلة ال ا     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  548954271    -     -     548954271  الرصيد كما يف بداية السنة
  3144764576    -     -     3144764576  التغري خال السنة

   095484937    -     -     849374095  تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 
  0840884944    -     -     0840884944  الرصيد كما يف هناية السنة

 
  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   3424483    -     -      3424483  الرصيد كما يف بداية السنة
  547544590    -     -     547544590  التغري خال السنة

  548954271    -     -     548954271  الرصيد كما يف هناية السنة
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 أرصدة لدى مصار   -6

 يتيون هذا البند مما يلي:

  0202كانون األول   13كما يف    

  جملموعا   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  53469140714040    45458444024264    6432848514378  حساابت جارية وحتت الطلب
 331459744764407   333402341924222    0419642864407  أشهر أو أقل( 1ودائع ألجل )استحقاقها األصلي خال فرتة 

 ( 32446648054984) ( 24457455747613) ( 940684003) صخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
   8449546734184    346410840504123   354480149014685  

 
  0239كانون األول   13كما يف    

  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  31414144524429    9406144924561    4427949594846  حساابت جارية وحتت الطلب
 40412749414147    42482749414147    3452242224222  أشهر أو أقل( 1ودائع ألجل )استحقاقها األصلي خال فرتة 

 ( 3401944324786) ( 3401044894094) ( 649034490) صخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
   5457142184154    48481849444636    54443349804972  

 

 5455340444302)مقابل  0202كانون األول   13لرية سورية كما يف  09472147604839لدى املصار  اليت ال تتقاضى فوائد  بلغت األرصدة
 (.0239كانون األول   13لرية سورية كما يف 

  .0239كانون األول   13و 0202كانون األول   13ال يوجد أرصدة مقيدة السحب مرتبطة بعمليات جتارية )أتمينات نقدية مقابل اعتمادات( كما يف
 فيما يلي احلركة على األرصدة لدى املصار  خال السنة:

  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  55465341914756    -     49499347394798    5465946714958  الرصيد كما يف بداية السنة
  4443723652819    -     4491040974555  ( 53523132736) خال السنةالتغري 

   000239222744325    -     323444341274821    1278228802073  تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 

  365409247494669    -     356416541054356    8490544044531  الرصيد كما يف هناية السنة
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  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  09490849804445    -     -     09490849804445  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -     06430440204934  ( 06430440204934) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية

 (  5514844)   -     -   (  5514844) املسددة خال السنة األرصدة
  06428342644214    -     04434544764675    3491545874159  خال السنةالتغري 

 ( 15842984879)   -   ( 07749594793) ( 8243194288) أسعار الصر تعديات نتيجة تغري 

  55465341914756    -     49499347394798    5465946714958  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 رأرصدة لدى املصار  خال السنة:لفيما يلي احلركة على صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  3401944324786    -     3401044874839    649004967  الرصيد كما يف بداية السنة
  7416149964080    -     7417345294540  ( 745314062) خال السنةالتغري 

   3486144384936    -     3485145504601    948664091  تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 

  32446648054984    -     32445745494984    940764222  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     حلة ال انيةاملر      املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  5949134072    -     -     5949134072  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -     5948594715  ( 5948594715) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية

  3437944794536    -     4284460834370    648534410  خال السنةالتغري 

  3401944324786    -     3401044874839    649004967  الرصيد كما يف هناية السنة
 
 إيداعات لدى مصار   -7

 يتيون هذا البند مما يلي:
  0202كانون األول   13كما يف    

  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  3422242224222    -     3422242224222  ئع ألجل )استحقاقها األصلي أك ر م  ثاثة أشهر(ودا
 (   384589 )   -   (  384589) صخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

   94983443399     -    99949834433  
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  0239كانون األول   13كما يف    

  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  3418948584207    -     3418948584207  ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أك ر م  ثاثة أشهر(
 (  3444274 )   -   ( 3444274) صخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

   3418947314951     -    3418947314951  
 

 السنة: فيما يلي احلركة على ايإيداعات لدى املصار  خال
  2020كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  3418948584207    -     -     3418948584207  الرصيد كما يف بداية السنة
 ( 18948584207)   -     -   ( 20741894858) التغري خال السنة

  3422242224222    -     -     3422242224222  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  04424247644528    -     -     04424247644528  الرصيد كما يف بداية السنة
 ( 00465249264483)   -     -   ( 00465249264483) التغري خال السنة

  3418948584207    -     -     3418948584207  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 إليداعات لدى املصار  خال السنة:لة املتوقعة صص اخلسائر االئتمانيفيما يلي احلركة على صخ
  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   3444274    -     -      3444274  الرصيد كما يف بداية السنة
 (  3054485)   -     -   ( 3054485) التغري خال السنة

   384589    -     -      384589  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  72947764454    -     -     72947764454  الرصيد كما يف بداية السنة
 ( 72946104182)   -     -   ( 72946104182) التغري خال السنة

    3444274    -     -      3444274  الرصيد كما يف هناية السنة
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 خرالدخل الشامل اآلمالية ابلقيمة العادلة م  خال  موجودات -8
 يتيون هذا البند مما يلي:

  كانون األول  13كما يف      
  0202   0239  
  ل.س.   ل.س.  

 *سوقية أسعار هلا متوفرابلقيمة العادلة  مالية موجودات
   3431441374004    -   تيلفة سندات 
 ( 3431441374004)   -   صخصصات مقابلة ملوجودات مالية 

    -     -   
 **سوقية أسعار هلا متوفر غريابلقيمة العادلة  ةمالي موجودات

  34444534003    43346634203  الشركة السورية العربية للتأمني- أسه  

   43346634203    34444534003   
  متوسطة  تالدخل الشامل اآلخر صادرة ع  بنك خارجي على شيل سندا بيانيتضم  هذا البند است مارات مالية ابلقيمة العادلة م  خال

وجود تراجع يف القيمة السوقية هلذه االست مارات،  0228كانون األول   13مليون دوالر أمريكي، وقد تبني بتاريخ  5األجل بقيمة إمسية مقدارها 
ط دائ  يف م  قيمة االست مار كخسارة انجتة ع  هبو  %9040عمل على حتديد القيمة العادلة هلا واعتبار الفرق الذي مي ل ي صر مما جعل امل

م  قيمة االست مارات املشار إليها بنهاية الشهر األول  %322إىل  قيمة هذا االست مار. مت الحقاً تشييل مؤونة إضافية ليصل جمموع املؤونة
 بيع هذه0202، ومت خال العام 0229كانون األول   12( رريخ 4ن/ب/م 636استناداً ألحيام قرار جملس النقد والتسليف ) 0232لعام 

االست مار م  خال استعمال املؤوانت املشيلة سابقاً. بلغت  شطب الرصيد املتبقي م و لرية سورية  6446844222االست مارات  بلغ وقدره 
 .لرية سورية، ومت قيد مبلغ البيع يف بيان الدخل املوحد 1239128142670قيمة االست مار املشطوب مبلغ 

 فق اجلدول التايل:وقد كانت التحصيات م  هذه السندات و 
   ما يعادله ابللرية السورية     دوالر أمرييي    السنة  
  0230   4944474     1146354966  
  0231   5194986     7242904166  
  0234   5544136     9348364681  
  0235   0824199     7644154289  
  0236   3694573     8047524302  
  0237   3694600     8046404664  
  0238   764019     1140194999  
  0239   134048     3146044343  
  0202   72081     740994559  
     021012318    49345364587  
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 .م  القيمة ايإمسية للسندات %47449 وقد بلغت نسبة هذه التحصياتمت قيد هذه التحصيات يف بيان الدخل املوحد 
  ر أمريييدوال      
  449374522  التيلفة التارخيية 
 ( 021012318) أقساط  
 (  532522) املتحصل م  البيع 
 ( 004540486) املشطوب 
    -  

 م  رأمسال الشـركة علماً أبن أسـه  الشـركة غري مدرجة يف سـوق دمشق %5مي ل املبلغ اسـت مار املصـر  يف الشـركة السـورية العربية للتأمني بنسـبة  **
 .عتزم املصر  االحتفاظ هبذا االست مار على املدى البعيديلرأوراق املالية. 

 على هذه االست مارات وفق اجلدول التايل: ةوقد كانت احلرك
      0202     0239  
  ل.س.     ل.س.      

  35343064830    34444534003  كانون ال اين  3رصيد  
 ( 646754593)   06740294822  ري يف القيمة العادلةالناجتة ع  التغ (اخلسائراألرابح / ) 

  34444534003    43346634203  كانون األول  13رصيد  

 ر يف القيمة العادلة التايل:ـوقد كانت احلركة على احتياطي التغي
      0202     0239  
  ل.س.     ل.س.      

  32343064830    9444534003  كانون ال اين  3رصيد  
 رابح / )اخلسائر( الناجتة ع  التغري يف القيمة العادلةاأل 
 ( 646754593)   06740294822  للموجودات املالية م  خال الدخل الشامل اآلخر  

  9444534003    16346634203  كانون األول  13رصيد  
 
 موجودات مالية ابليلفة املطفأة -9

تستحق بعد سنة م  االكتتاب  0239شباط  03الكتتاب هبا لدى مصر  سورية املركزي بتاريخ شهادة( مت ا 12هذا البند شهادات إيداع ) مي ل
. علماً أن هذه بتاريخ التسوية %445مليون لرية سورية ليل شهادة وقد مت تسديد القيمة صخصومة  عدل  322وتبلغ قيمتها ايإمسية عند استحقاقها 

 وغري متوفر هلا أسعار سوقية. الشهادات هي موجودات مالية ابليلفة املطفأة 

ومل يت   0239كانون األول   13إن شهادات ايإيداع امليتتب هبا لدى مصر  سورية املركزي هي ابللرية السورية ومصنفة ضم  املرحلة األوىل كما يف 
مليار لرية سورية م  مصر   1بلغ حتصيل قيمة هذه الشهادات   0202شباط  01تشييل صخصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابلة هلا. ومت بتاريخ 

  سورية املركزي.
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 املباشرة االئتمانية التسهيات صايف -32

 
 يتيون هذا البند مما يلي:

  كانون األول  13كما يف      
  0202   0239   
   ل.س.   ل.س.  

 الشركات اليربى
   0412640554892    0427742654095  مدينة جارية حساابت 
   07403540384704    04466940424827  وسلف قروض 
 ( 5046954444) ( 15344734278) قروض وسلف ع  مقدماً  مقبوضة فوائد 
   541224822    448674922  حمسومة سندات 

   06419947204904    09447442794972   
 فراد )التجزئة(األ
   49949404232    3440649644371  بطاقات ائتمان 
   4431049824444    4443734816547  قروض وسلف 

   7437343164229    4461049004454  
 الشركات الصغرية واملتوسطة

   62449704011    03645754346  قروض وسلف 
 ( 4849754293) ( 0940234786) وسلف قروض ع  مقدماً  مقبوضة فوائد 

   38741714162    55549974340   

   44660499945661    11475840304091  اجملموع
 ( 0474441404168) ( 0451943694310) صخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 ( 3469144044735) ( 0482048454091) معلقة فوائد

  12400540104481    08443643974868  املباشرة االئتمانية التسهيات صايف
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 :السنةال خ باشرةاملئتمانية االتسهيات فيما يلي احلركة على أرصدة ال
  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  14466049994566    1456547174177    4401647094128    06486245104883  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  -   ( 7444938) ( 3405546924577)   3405644154495  املرحلة األوىل إىل  ما مت حتويله
  -     -     7415549844202  ( 7415549844202) املرحلة ال انيةإىل  ما مت حتويله
  -     12742454463  ( 3342364260) ( 09642094199) املرحلة ال ال ةإىل  ما مت حتويله
  3498946254599    346574312    36042424081    3480549284386  سنةت اجلديدة خال الالتسهيا

 ( 0468442454457) ( 6841034246) ( 4440344466) ( 0457345294945) سنةالتسهيات املسددة خال ال
 ( 3430147184337)   09443314927  ( 19449264844) ( 3420049454382) سنةالتغري خال ال

 ( 36648624875) ( 31944674775)   -   ( 0741914322) التسهيات املشطوبة
  3428240534577    3428240534577    -     -   تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 

  11475840304091    5424240734731    32424849054660    38466942344938   سنةالرصيد كما يف هناية ال
 

 :خال السنة باشرةاملئتمانية االتسهيات يلي احلركة على أرصدة ال فيما
  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  37479941354962    1472246764061    5403349424495    8488646994020  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  -   ( 8434781) ( 34649224935)   34747404698  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -   ( 1242604508)   66147814480  ( 61147024954) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية
  -     4440124481  ( 741254566) ( 1649044937) ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة

  30488347584744    6824754    3545654963    30486545304209  التسهيات اجلديدة خال السنة
 ( 3461844644492) ( 00940504560) ( 3406841274339) ( 34249244829) التسهيات املسددة خال السنة

  5492947764261    09043914463  ( 35445474212)   5477043094610  التغري خال السنة
 ( 08748304405) ( 03241304405) ( 7745224222)   -   التسهيات املشطوبة

 ( 345744086) ( 345744086)   -     -   تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 

  14466049994566    1456547174177    4401647094128    06486245104883   الرصيد كما يف هناية السنة
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 فيما يلي احلركة على صخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خال السنة:
  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  0474441404168    3474743954993    13949444040    67740204315  سنةالبداية يف  كما  لرصيدا
  -   (  5644042) ( 7443584902)   7447014362  املرحلة األوىل إىل  ما مت حتويله
  -     -     34242544930  ( 34242544930) املرحلة ال انيةإىل  ما مت حتويله
  -     3447804694  (  0294545) ( 3445714349) املرحلة ال ال ةإىل  ما مت حتويله

  على الئتمانية املتوقعةسارة ااخل
  5149264127    345844816    040284357    5243314134  اجلديدة التسهيات 

 املتوقعةاخلسارة االئتمانية املسرتد م  
 ( 34844474405) ( 7144614432) ( 048004864) ( 7043634353) التسهيات املسددةعلى  

 ( 07746724900)   8647764270  ( 35442234682) ( 03244454134) سنةالتغري خال ال
 ( 7941614119) ( 5349724019)   -   ( 0741914322) التسهيات املشطوبة *

 تعديات نتيجة 
   64420434104    04644204341    -     -   تغري أسعار الصر  ** 

  0451943694310    3497247414847    01342344120    11744324981  سنةالرصيد كما يف هناية ال
 

  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  0461945514355    3495144514332    49140394043    39048824824  سنةالبداية يف  كما  يدالرص
  -   (  7494301) ( 841164499)   942854600  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -   ( 0842454235)   1046094705  ( 445844732) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية

  -     346304703  (  4534930) ( 343624829) إىل املرحلة ال ال ة ما مت حتويله
  اخلسارة االئتمانية املتوقعة على

  15341604300     6794683     560    15246834879  التسهيات اجلديدة 
 املسرتد م  اخلسارة االئتمانية املتوقعة

 ( 07041234138) ( 03942004393) ( 5043244527) ( 343744602) على التسهيات املسددة 
  31740244840    7140414043  ( 6745304168)   31344714969  التغري خال السنة

 ( 33247814373) ( 1140814373) ( 7745224222)   -   التسهيات املشطوبة *
 تعديات نتيجة 

 (  6914060) (  6914060)   -     -   تغري أسعار الصر  ** 
  0474441404168    3474743954993    13949444040    67740204315  لرصيد كما يف هناية السنةا
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 0202 كانون األول  13املنتهية يف  للسنة تسهياتخصصات مقابل شطب لرية سورية م  امل 7941614119 مبلغ وقدرهاستخدام  مت *
( وذلك نتيجة القيام  جموعة م  التسوايت مع بعض 0239كانون األول  13يف للسنة املنتهية لرية سورية  33247814373)مقابل 
 . العما 

تشيلت فروقات أسعار الصر  نتيجة تيوي  صخصصات ابلعملة األجنبية مقابل التسهيات املمنوحة ابلعملة األجنبية، حيث نتج هذا الفرق  **
 ع  تغري سعر صر  العمات األجنبية على هذه املخصصات.

 
  حركة الفوائد املعلقة كما يلي:تتلخص 

  كانون األول  13كما يف      
  0202   0239   
   ل.س.   ل.س.  

   3459943684865    3469144044735  السنة بداية يفكما  الرصيد
 يضا :

   10744994187    51345224256  السنةالفوائد املعلقة خال  
 ينـزل:
 ( 5645504335) ( 7641104146) السنةخال  الفوائد املعلقة احملولة لإليرادات 
 ( 37646934400) ( 8744974516) السنةالفوائد املعلقة اليت مت شطبها خال  
   -     74347524424  أتثري فروقات أسعار الصر  

   3469144044735    0482048454091  السنةالرصيد كما يف هناية 
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  موجودات اثبتة -33

 بند مما يلي:يتيون هذا ال
    2020  
 مباين وحتسينات         
  اجملموع     نقل وسائط     وأاثث وأجهزة معدات     على املأجور     أراضي    
   .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

 التارخيية التيلفة
   1488849794611    5648224222    3459849944667    0400245504966    3046104222  0202كانون ال اين   3 يف كما الرصيد 
   99549544005    -     50145414334    47044334333    -   إضافات 
 (  32648474977)   -   ( 3441024993) (  9045064986)   -   استبعادات 
   00541934361    -     4332446389    31549124251    -   التحويات 
   4542214477424    5648224222    2043974677492    0471641674344    3046104222  0202األول  كانون 13 يف ماك الرصيد 

 املرتاك  االستهاا

 (  3474440454694) (  3547054229) ( 3427642964878) (  65044014827)   -   0202كانون ال اين   3 كما الرصيد 
 (  06042444679) (  843344083) ( 39042584589) (  6348734829)   -   السنة أعبا  إضافات، 
   32144884776    -     7233416443    6904304462    -   استبعادات 
 (  3492048234597) (  0148194092) ( 7340564793409) (  32600437342)   -   0202األول  كانون 13 يف كما الرصيد 

 وجودات اثبتة دفعات على حساب شرا  م
   4845944662    -     4845944662    -     -   0202كانون ال اين   3 يف كما الرصيد 
   749384562    -     749384562    -     -   إضافات 
 (  4845944662)   -   ( 4845944662)   -     -   حتويات 
   749384562    -     845627493    -     -   0202األول  كانون 13 يف كما الرصيد 

 مشاريع قيد التنفيذ
  37647964521    -     4228662452    31529122251    -   0202كانون ال اين   3 يف كما الرصيد 
 (  37647964521)   -   ( 4248664452) (  31549124251)   -   حتويات 
  -     -     -     -     -   0202األول  كانون 13 يف كما الرصيد 

   2714328459442    1049624732    94828252361    3342396231440    3046104222  0202كانون األول   13كما يف  ال ابتة املوجودات صايف
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    0239  
 مباين وحتسينات         
  اجملموع     نقل وسائط     وأاثث وأجهزة معدات     على املأجور     أراضي    
   .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

 التارخيية التيلفة
   0495149534905    4243524222    3444644684094    3445447234613    3046104222  0239كانون ال اين   3 يف كما الرصيد 
   95545534611    0549224222    36148224098    76548534115    -   إضافات 
 (  0442984375) (  940524222) ( 3448484375)   -     -   استبعادات 
   145744052    -     145744052    -     -   التحويات 
   1488849794611    5648224222    3459849944667    0400245504966    3046104222  0239األول  كانون 13 يف كما الرصيد 

 املرتاك  االستهاا

 (  3456742994114) (  3643774989) ( 94242664450) (  63248544891)   -   0239كانون ال اين   3 كما الرصيد 
 (  39541554235) (  640644080) ( 34745034839) (  4345684934)   -   السنة أعبا  إضافات، 
   3840284655    647374060    3344934191    -     -   استبعادات 
 (  3474440454694) (  3547054229) ( 3427642964878) (  65044014827)   -   0239األول  كانون 13 يف كما الرصيد 

 دفعات على حساب شرا  موجودات اثبتة 
  145744052    -     145744052    -     -   0239كانون ال اين   3 يف كما الرصيد 
   4845944662    -     4845944662    -     -   إضافات 
 (  145744052)   -   ( 145744052)   -     -   حتويات 
   4845944662    -     4845944662    -     -   0239األول  كانون 13 يف كما الرصيد 

 مشاريع قيد التنفيذ
  -     -     -     -     -   0239كانون ال اين   3 يف كما الرصيد 
  37647964521    -     4228662452    31529122251    -   إضافات 
  37647964521    -     4228662452    31529122251    -   0239األول  كانون 13 يف كما الرصيد 

   0417243054320    4342744993    63021582899    7242259203043    3046104222  0239كانون األول   13كما يف  ال ابتة املوجودات صايف
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كانون األول   13لرية سورية كما يف  3435125242052 بلغت تيلفة املوجودات ال ابتة ابملصر  اليت مت استهاا قيمتها الدفرتية وال تزال ابخلدمة مبلغ
 (.0239كانون األول   13لرية سورية كما يف  3423944734285)مقابل مبلغ  0202

سوق ايإنتاج وهي ) لدى املصر  روعة ف، مت إيقا  العمل مؤقتاً يف ثاثق يف اجلمهورية العربية السوريةاليت تشهدها بعض املناط االست نائية نتيجة للظرو 
 اخلدمة.إىل  زي على إيقافه  مؤقتاً حلني زوال الظرو  االست نائية لتعود بعدهاكحبلب، درعا، القامشلي(، وذلك بعد احلصول على موافقة مصر  سورية املر 

 ووفرة لدى ايإدارة، إن الفروع املذكورة مل يلحق هبا أضرار تذكر وقد مت إفراغها مسبقاً م  كافة احملتوايت اهلامة سوا  على شيل نقد أحبسب املعلومات املت
 مستندات ذات قيمة عالية.

العتيادية كاحلريق افة املخاطر دات األخرى م  كاواملوجو  دأتمني تشتمل على تغطية النق ةصيإن كافة مياتب وفروع املصر  مؤم  عليها ابليامل ببول
 .والسرقة

 :يبني اجلدول التايل صايف املوجودات ال ابتة بعد خص  االستهاا املرتاك  يف الفروع املغلقة
  كانون األول   13كما يف         
  3902   0202   الفرع   احملافظة  
  ل.س.   ل.س.        
  4242884426  1844374203  سوق ايإنتاج   حلب  
   7164037   1834528  درعا   درعا  
  3844304302  3743874505  القامشلي   احلسية  
       5549864254  5940164741  
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  ملموسة غري موجودات -30
 يتيون هذا البند مما يلي:

     0202  
  اجملموع     حاسوب برامج     غالفرو     
   .س.ل     .س.ل     ل.س.    

 ارخييةيلفة التتال
  15846424258    05849054870    9947344386  0202كانون ال اين   3 يف كما الرصيد
   6647224222    6647224222    -   إضافات
   845784522    845784522    -   حتويات

   41149384558    11440244170    9947344386  0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
 اك ايإطفا  املرت 
 ( 31847414310) ( 30241684430) ( 3841744702) 0202كانون ال اين   3 يف كما الرصيد

 ( 4543024082) ( 6414695479) ( 434404448) إضافات، أعبا  السنة
 ( 38148614430) ( 83644264402) ( 4394799402) 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

  غري ملموسة تحساب شرا  موجودا علىدفعات 
   845784522    845784522    -   0202كانون ال اين   3 يف كما الرصيد

 ( 845784522) ( 845784522)   -   حتويات
   -     -     -   0202األول  كانون 13 يف كما الرصيد
   05242554346    43724342436    0794934498  0202كانون األول   13كما يف غري امللموسة   املوجودات صايف

 
     0239  

  اجملموع     حاسوب برامج     غالفرو     
   .س.ل     .س.ل     ل.س.    

 يلفة التارخييةتال
  00842644075    30841524289    9947344386  0239كانون ال اين   3 يف كما الرصيد
   31245754781    31245754781    -   إضافات

   15846424258    05849054870    9947344386  0239ون األول كان  13الرصيد كما يف 
 ايإطفا  املرتاك 

 ( 33649894751) ( 32242194537) ( 3649524016) 0239كانون ال اين   3 يف كما الرصيد
 ( 0347514179) ( 0241084895) ( 344044484) إضافات، أعبا  السنة

 ( 31847414310) ( 30241684430) ( 8417447023) 0239كانون األول   13الرصيد كما يف 
  غري ملموسة حساب شرا  موجودات علىدفعات 
   -     -     -   0239كانون ال اين   3 يف كما الرصيد
   845784522    845784522    -   إضافات
   845784522    845784522    -   0239األول  كانون 13 يف كما الرصيد
  00844754406    34743154962    8341194466  0239كانون األول   13كما يف غري امللموسة   املوجودات صايف

 .سب األسعار الرائجةح ة، وميي  للمصر  إعادة بيع الفروغمي ل الفروغ املبلغ املدفوع للمؤجر م  قبل املصر  ع  ليع أو بعض الفروع املستأجر 
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 أخرى موجودات -31

 ي:يتيون هذا البند مما يل

  كانون األول  13كما يف      
  0202   0239   
   ل.س.   ل.س.  

 فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
   6648594421    35748944525  مصار  
   33643164987    -   مصر  سورية املركزي 
   33645474781    08049524097  شركات  -تسهيات ائتمانية مباشرة  
   1749704110    6045744542  أفراد -نية مباشرة تسهيات ائتما 
   52144394140    11745364525   

   5544864758    31548784615  مقدماً مدفوعة  مصاريف أتمني
   348884312    345754222  مياتب وفروع إجياراتع   مصاريف مدفوعة مقدماً 

   38143604273    66145994774  مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً 
   3848064405    5942614213  عموالت مستحقة م  مصار  

    7204595     7144212  طوابعالصخزون 
    9294738     9294738  مبالغ مستحقة التحصيل م  مقاصة الصرا  اآليل

   38843244309    5748224047  حواالت وشييات قيد التحصيل
   56441904602    19040354148  ضرائب قيد االسرتداد

   1649104522    1649104522  موجودات آلت ملييتها للمصر  وفا  لديون مستحقة*
  9940944562    9940944562  املسامهة يف مؤسسة ضمان صخاطر القروض**

   7147114497    4041404285  *ذم  مدينة أخرى **
   3499147644072    3456249494528  

، وقد مت 0229حزيران  38مت احلصول عليه استيفا  للتسهيات االئتمانية العائدة ألحد العما   وجب العقد املربم بتاريخ مي ل املبلغ قيمة عقار  *
، على أن تت  تصفية العقار خال سنتني م  رريخ إبرام العقد 0229متوز  3بتاريخ  5/322/4260احلصول على موافقة مصر  سورية املركزي رق  

، ونظراً لتدين القيمة السوقية للعقار ع  القيمة الدفرتية وجتنباً لتحقق خسائر نتيجة 0220عام  01/ب م  القانون رق  322/0دة وفق أحيام املا
، كما مت متديد 0235 آذار 13حبيث تصبح لغاية  4/م ن/ب3321عملية تصفية العقار حصل املصر  على مهلة لتصفية العقار  وجب القرار رق  

كانون األول   13، ومت متديد املهلة أيضًا لغاية 0235حزيران  32رريخ  4/م ن/ب3078وفقًا للقرار رق   0235كانون األول   13 املهلة لغاية
/م ن املتضم  إلزام املصر  بتصفية 15صدر القرار  0237شباط  01. بتاريخ 0236أاير  39رريخ  4/م ن/ب3178وفقاً للقرار رق   0236

، إال أنه مل يتسىن للمصر  تصفية العقار ضم  املدة احملددة، لذلك مت الطلب 0237حزيران  6مدة ثاثة أشهر تنتهي بتاريخ العقار املذكور خال 
كانون األول   13الذي منح املصار  مهلة حت رريخ  /م ن.34صدر القرار رق   0239نيسان  3، وبتاريخ م  مصر  سورية املركزي متديد املهلة

تصفية العقارات املستملية لقا  ديون، علمًا أبنه مل تت  تصفية العقار حت رريخ إعداد املعلومات املالية املوحدة لالتزام برية وللمرة األخ 0239
 للمصر .
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مة يدين يف قت مة وبناً  علی هذا مت االعرتا  خبسارةيت اخنفاضًا يف القهر مة العقار واليت أظيق بتخمني 0235قام املصر  خال الربع ال اين م  عام 
 ة.ية سور ري ل 5541984752مة يالعقار بق

 يلي: كانت حركة املوجودات اليت آلت ملييتها للمصر  وفا  لديون مستحقة كما
  0202   0239   
   ل.س.   ل.س.  

   9041134052    9041134052  رصيد بداية السنة 
 ( 1984752455) ( 5541984752) صخصص تدين موجودات آلت ملييتها للمصر  

   1649104522    1649104522  رصيد هناية السنة 

. 0236/ لعام 30مي ل املبلغ است مار املصر  يف مؤسسة ضمان صخاطر القروض وهي شركة مسامهة مغفلة خاصة خاضعة ألحيام القانون رق  / **
 م  حصته يف رأمسال املؤسسة. %42د م  رأمسال املؤسسة حيث قام املصر  بتسدي %4496تبلغ مسامهة املصر  يف املؤسسة 

  13 لرية سورية كما يف 03046834440لرية سورية )مقابل  06044524300مبلغ  0202كانون األول   13تتضم  املوجودات األخرى كما يف  ***
 .ملؤوانتلغ ابليامل ابمت ل مصاريف الدعاوى القضائية املستحقة م  املقرتضني املتع ري  وقد مت تغطية هذه املبا (0239كانون األول 

 
 األجارحقوق استخدام األصول املستأجرة / التزامات عقود  -34

 يتيون هذا البند مما يلي:
   حقوق استخدام األصول املستأجرة     
   اجملموع     مباين     
   .س.ل     ل.س.     
 يلفة التارخييةتال

   -     -   0239كانون ال اين   3الرصيد كما يف 
   97542264634    97542264634  اتإضاف

   -     -   استبعادات
   97542264634    97542264634  0239كانون األول   13الرصيد كما يف 

   78347524222    78347524222  إضافات
 ( 5475310472) ( 5475310472) استبعادات

   2486134686441    3468644124861  0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
 املرتاك ستهاا اال

  -     -   0239كانون ال اين   3الرصيد كما يف 
 ( 05849114154) ( 05849114154) إضافات، أعبا  السنة

 ( 05849114154) ( 05849114154) 0239كانون األول   13الرصيد كما يف 
 ( 08043114749) ( 08043114749) إضافات، أعبا  السنة

   7241054753    1054753472  استبعادات
 ( 47247434150) ( 47247434150) 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

   3403546894533    3403546894533  0202كانون األول   13الرصيد كما يف صايف 

    73642714062    73642714062  0239كانون األول   13الرصيد كما يف صايف 
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   اراألجالتزامات عقود      
   اجملموع     مباين     
   .س.ل     ل.س.     

  -     -   0239كانون ال اين   3الرصيد كما يف 
  97542264634    97542264634  36أثر التطبيق األويل للمعيار الدويل رق  
 إطفا  رصيد مصاريف إجيار مدفوعة

 ( 85947724938) ( 85947724938) مقدماً كما يف أول السنة  
  041374308    041374308  سنةلفائدة خال الا

 ( 5245954990) ( 5245954990) ةسناملدفوع خال ال

  6649564810    6649564810  0239كانون األول   13الرصيد كما يف 
  78347524222    78347524222  إضافات

  041654546    041654546  سنةالفائدة خال ال
 ( 80546714222) ( 42224671805) ةسناملدفوع خال ال

  0541994178    0541994178  0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
 

 كانت كما يلي:قائمة الدخل  خال م   األجارإن احلركة على حقوق استخدام األصول املستأجرة والتزامات عقود 

  كانون األول  13يف للسنة املنتهية      
  0202   0239   

   ل.س.     ل.س.     
   1849474360    0545584348  مصاريف عقود إجيار قصرية املدة 

  144514642    347244984  األجارفوائد على التزامات عقود 
   05849114154    08043114749  اهتاا حقوق استخدام األصول املستأجرة

   48834196912    12341144356   
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 املركزي وديعة جممدة لدى مصر  سورية -35

يتوجـب على مصـــــــــــــــار  القطــاع اخلــاص أن حتتجز  0223( لعــام 08رق  )( للفقرة )ب( م  التعليمــات التنفيــذيــة للقــانون 30بنـاً  على أحيــام املــادة )
 م  رأمساهلا لدى مصر  سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميي  اسرتداده عند تصفية املصر . 32%

 ى مصر  سورية املركزي كالتايل:بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لد
  كانون األول  13كما يف      

  0202   0239   
  ل.س.   ل.س.  

   00342474922    04847444582  لرية سورية 
   1422349814488    8464749354717  دوالر أمرييي

   8489646624137    1400142134188   
 

  صار امل ودائع  -36

 لي:يتيون هذا البند مما ي

  0202كانون األول   13كما يف    
  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  8431141294325  07948844332  7485144044995 حساابت جارية وحتت الطلب
  58405043224222  58405043224222  -  أشهر( 1)استحقاقها األصلي أقل م   ودائع ألجل

  4995748514404  58451349844332  66418544294325  
 

  0239كانون األول   13كما يف    
  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  6426740004338  9540954903  5497349064397 حساابت جارية وحتت الطلب
  38456749424222  24222384567494  -  أشهر( 1)استحقاقها األصلي أقل م   ودائع ألجل

  5497349064397  38466140154903  04461543604338  
  



 

- 54 - 

 
 الزابئ  ودائع -37

 يلي: يتيون هذا البند مما
  كانون األول  13كما يف      

  0202   0239   
  ل.س.   ل.س.  

   14401840984676    47469644894082  حساابت جارية وحتت الطلب 
   03453543814508    46419349724921  يإشعار ودائع ألجل وخاضعة 
   9404341274954    9471049314682  ودائع التوفري 
   9647014140    7244424355  حساابت جممدة أخرى 

   321489348344238    65429345314522   

)مقابل  دائع الزابئ م  إلايل و  %2427أي ما نسبته  0202 كانون األول  13لرية سورية كما يف  7244424355األخرى مدة اجمل ساابتاحل بلغت
م  إلايل ودائع الزابئ (، وهي ختص حساابت اكتتاب رأس مال  %2435أي ما نسبته  0239كانون األول   13لرية سورية كما يف  9647014140

 شركات قيد التأسيس وحساابت احلجز االحتياطي والتنفيذي.

)مقابل  0202 كانون األول  13م  إلايل ودائع الزابئ  كما يف  %0445لرية سورية أي ما نسبته  0455242544645 بلغت ودائع القطاع العام السوري
 (.0239كانون األول   13م  إلايل ودائع الزابئ  كما يف  %242223لرية سورية أي ما نسبته  914525

 0202 كانون األول  13م  إلايل ودائع الزابئ  كما يف  %47469نسبته  لرية سورية أي ما 49454447204257بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
 (.0239كانون األول   13م  إلايل ودائع الزابئ  كما يف  %55427لرية سورية أي ما نسبته  15484547744106)مقابل 

 

 نقدية أتمينات -38

 يتيون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  13كما يف      

  0202   0239   
  ل.س.   ل.س.  

   9643014413    32345444822  أتمينات مقابل تسهيات مباشرة
   42145774222    90242314347  أتمينات مقابل تسهيات غري مباشرة

   35446784371    5248226439  أتمينات نقدية أخرى*

   3424340284747    65441784624   

 %35ات مقابل الصـناديق احلديدية املؤجرة لعما  املصر ، إضافة إىل مؤونة استرياد يت  احتجازها  ا يعادل مت ل التأمينات النقدية األخرى أتمين *
م  القيمة املقابلة  %05م  القيمة املقابلة ملشــــــــــــروع ايإجازة بدون فوائد وذلك حت رريخ تنفيذ ايإجازة أو عدم اســــــــــــتخدامها، ومؤونة  ا يعادل 

الســـورية على أن يت  حترير املبلغ احملتجز بعد مرور شـــهر م  رريخ طلب ايإجازة وفقاً لقرار وزارة االقتصـــاد والتجارة اخلارجية ملشـــروع ايإجازة ابللرية 
 .0239تشري  ال اين  03/ الصادر بتاريخ 944رق  /
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 متنوعة صخصصات -39
 احلركة على املخصصات املتنوعة هي كما يلي:

   االسنةرصيد هناية      ايإيراداتإىل  ما مت رده     السنةاملستخدم خال     أسعار صر أتثري فروقات      السنةخال امليون      السنةرصيد بداية    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.   0202كانون األول   13

  6247734454    -     -     -     4649124946    3148424528  صخصص مركز القطع التشغيلي
  34949184436    -   (  49549944422)   03749844822    32548104108    10043354688  ات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة*صخصص

  7646474522    -     -     5040364222    -     0444134522  *صخصصات مقابل أعبا  حمتملة*
  6441674799    -     -     4233420645    -     4059143451  صخصصات أخرى

   43147084955    35047614074    08340074142   (49549944422  )   -    15347054369  
 صخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيات االئتمانية غري املباشرة:

  96149984168  (   5984438)   -      954218    95048384349    3346814599  املرحلة األوىل –مقابل تسهيات ائتمانية غري مباشرة صخصص  
  3945614583  (   34809)   -     -     3944554427     3324221  املرحلة ال انية–مقابل تسهيات ائتمانية غري مباشرة صخصص  
  048444341    -     -     -     040084561    349354063  املرحلة ال ال ة–مقابل تسهيات ائتمانية غري مباشرة صخصص  

   3127282861    97425202339    952218      -   (6224047   )  27712725879  
   40744174838    3430740654191    08341004178   (49549944422  ) (6224047   )  3411944124940  
  9023كانون األول   13

  3148424528    -     -     -     743594788    646824702  صخصص مركز القطع التشغيلي
  10043354688    -     -     -     544454356    13646724510  ات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة*صخصص

  0444134522  (  7341314952)   -   ( 344334152)   -     9743564822  *صخصصات مقابل أعبا  حمتملة*
  5141434059  (   5454222)   -     -     -     5951488640  صخصصات أخرى

   47441944133    3046244944   (344334152 )   -   (7348584952  )  43147084955  
 صخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيات االئتمانية غري املباشرة:

  3346814599    -     -     -     342474891    3246154726  املرحلة األوىل –مقابل تسهيات ائتمانية غري مباشرة صخصص  
   3324221  (   7374412)   -     -     -      8074411  املرحلة ال انية–مقابل تسهيات ائتمانية غري مباشرة صخصص  
  349354063    -     -     -     -     349354063  املرحلة ال ال ة–مقابل تسهيات ائتمانية غري مباشرة صخصص  

   3121782422    322472891     -     -   (7372412   )  3127282861  
   48747704733    3146504817   (344334152 )   -   (7045764182  )  40744174838  
  13لرية سورية كما يف  34929182436جهة أعبا  ضريبية حمتملة قد تنتج ع  تدقيق الدوائر املالية ع  السنوات السابقة  بلغ وقدره يتضم  بند صخصصات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة مؤوانت إضافية مت تشييلها يف سنوات سابقة وذلك ملوا *

 (0239كانون األول   13لرية سورية كما يف  10023352688)مقابل  0202كانون األول 
كانون األول   13لرية سورية كما يف  0444134522)مقابل  0202كانون األول   13لرية سورية كما يف  7626472522لص التأمني حيث بلغت قيمة هذه املخصصات يتضم  بند صخصصات مقابل أعبا  حمتملة مؤوانت إضافية على بوا **

 ا  قيمته أو طبيعته.حيث تغطي هذه املبالغ احلد األدىن م  املخاطر اليت ال تشملها بوليصة التأمني وذلك لسد أي ضرر قد يصيب املصر  على اخت (0239
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 :خال السنة باشرةامل غري ئتمانيةاالتسهيات فيما يلي احلركة على أرصدة ال
  2020كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  6414540934404    948314222    3542734452    6410244264974  سنةالبداية  يف كما  الرصيد
  -     -     54143914552  ( 54143914552) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية
  -     145524222  ( 145524222)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة

  33542224222    -     -     33542224222  التسهيات اجلديدة خال السنة
 ( 32543124452) ( 1054222) ( 144954452) ( 32341324222) التسهيات املستحقة خال السنة

 ( 6340814790)   -     34940164652  ( 03245024440) التغريات خال السنة
  83244794599465    -     -     83244794599465  تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 

  36477144764842    3142184222    72244564022    36425949804642  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  30408148184801    444884222    8749804593    30439341684010  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 7445174343)   7445174343  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     0646074976  ( 0646074976) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية

  -     541054222    -   ( 541054222) حلة ال ال ةما مت حتويله إىل املر 
  36945244152    -     -     36945244152  التسهيات اجلديدة خال السنة
 ( 6422640864062)   -   ( 049224222) ( 6422141864062) التسهيات املستحقة خال السنة

 ( 1243174248)   -   ( 0043234976) ( 842154270) التغريات خال السنة
 ( 7346084443)   -     -   ( 7346084443) تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 

  6414540934404    948314222    3542734452    6410244264974  الرصيد كما يف هناية السنة
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 :خال السنة ةباشر املتوقعة للتسهيات غري امل ئتمانيةفيما يلي احلركة على صخصص اخلسائر اال
  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  3147284861    349354063    3324221    3346814599  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -     942864455  ( 942864455)  املرحلة ال انيةما مت حتويله إىل

  -      024893  (  024893)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة
 اخلسارة االئتمانية على 

   3204355    -     -     3204355  التسهيات اجلديدة خال السنة 
 املسرتد م  اخلسارة االئتمانية على

 (  6224047)   -   (  34809) ( 5984438) املستحقة خال السنةالتسهيات  
  97441994964    040274670    3241894841    96348204449  التغري خال السنة

    954218    -     -      954218  تعديات نتيجة تغري أسعار الصر 

   98747254771    443414804    3945614583    96149984168  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  3141784422    349354063    8074411    3246154726  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 4824496)   4824496  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -      924970  (  924970) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية

 اخلسارة االئتمانية على 
   1684423    -     -     1684423  التسهيات اجلديدة خال السنة 

 املسرتد م  اخلسارة االئتمانية على
 (  8744535)   -   (  874563) ( 7864954) التسهيات املستحقة خال السنة 

   8164577    -   ( 0424145)   342764900  التغري خال السنة

  3147284861    349354063    3324221    3346814599  الرصيد كما يف هناية السنة
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 الدخل ضريبة -02

 كما يلي:هي   ضريبةالاحلركة على صخصص 
 :ضريبةالصخصص  -أ

  كانون األول  13كما يف      
  0202   0239   
  ل.س.   ل.س.  

   -     33749664727  السنة بدايةيف كما الرصيد  
  -     948614635  مصرو  ضريبة دخل الشركة التابعة

   -   ( 30445184805) **السنةخال ضريبة املدفوعة ال
 س األموال املتداولة على ضريبة ريع رؤو التغري يف 

   33749664727    16748514475  إيرادات املصر  خارج سورية* 

   33749664727    17343444970  السنةيف هناية كما الرصيد  

ه ردت يف هذ)ضمناً( حسب التواريخ احملددة لذلك، ومت تسديد صخصصات الضريبة كما و  0239إىل  0225مت تقدمي البياانت الضريبية ع  األعوام 
 لي:ما يإىل  البياانت، يف حني وصلت مراحل التيليف ع  هذه السنوات نتيجة ألعمال التدقيق اليت قامت هبا الدوائر الضريبية

 0236لرية سورية خال العام  31641354117. ومت دفع مبلغ لرية سورية 36240254654 بلغ إضايف قدرهمت تيليف املصر   : 0233عام ال
 .تقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية ومت م  ايإعفا  على فوائد التأخري وحس  السداد املبير. لاستفادة

 ، ومت سداد هذا املبلغ، ومت تقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية.لرية سورية 04342644146التيليف  بلغ إضايف قدره مت  :0230عام ال

 لدى الدوائر الضريبية. قيد املراجعة 0239إىل  0231ما زالت األعوام م  

نون ضريبة احيتسب املصر  مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصر  املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لق *
م   %745دد الضريبة  عدل ، والذي ح0239نيسان  09الصادر ع  وزارة املالية بتاريخ  3018/1والقرار رق   0221/ لعام 04الدخل رق  /

م  قيمة  %32م  قيمة الضريبة ورس  ايإدارة احمللية  عدل  %32املسامهة الوطنية يإعادة ايإعمار  عدل إىل  إلايل ايإيرادات يف اخلارج ابيإضافة
 العام التايل. الضريبة تبعاً يف بداية وتوريد مبلغ شهرييقوم املصر  ابحتساب مبلغ الضريبة بشيل  .0239كانون ال اين   3الضريبة ابتداً  م  

ابلعملة  0239، تسديد مبلغ ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة ع  إيرادات املصر  خارج سورية ع  العام 0202كانون ال اين   9مت بتاريخ  **
 948614635يف سنوات سابقة  بلغ وقدره لرية سورية إضافة إىل الضريبة املدفوعة للشركة التابعة ع  تيل 33446754032ا يعادل األصلية  
 لرية سورية.
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 :ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب -ب
 كما يلي:ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل املوحد  مت احتساب 

  كانون األول  13كما يف      
  0202   0239   
  ل.س.   ل.س.  

   3414848624062    42427141084100  قبل الضريبة السنةربح 
 يضا :

   3441784136    0842314983  استهاا املباين 
   344044484    344044484  إطفا  الفروغ 
   943294789    3643104489  استهاا حتسينات مباين مملوكة 
   3840744827    840774560  مصاريف أخرى غري مقبولة ضريبياً  
   3543524820    5245404120  ضني متع ري صخصص نفقات قضائية مستحقة م  مقرت  
   69043974817    7497942174025  *صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
   743594788    4649124946  صخصص مركز القطع التشغيلي 
   544454356    32548104108  صخصصات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة 
  76143424979    8201623932097  جمموع ايإضافات 

  ينـزل:
   -   ( 44462041804313) أرابح تقيي  مركز القطع البنيوي غري احملققة 
 (  5454222)   -   صخصصات متنوعة أخرىاسرتداد  
 ( 3743084092) ( 3525512261) )قبل الضريبة(أرابح شركة ربعة  
 اسرتداد صخصص خسارة تدين موجودات مالية 
 ( 3146044343) ( 7349814559) م  خال الدخل الشامل اآلخرابلقيمة العادلة  
 ( 7341314952)   -   اسرتداد صخصصات مقابل أعبا  حمتملة 
 ( 3412440634989) ( 1435943474756) لضريبة نوعية أخرى حمققة خارج سورية خاضعة إيراد فوائد 
 ( 3242628712172) ( 47284922662529) جمموع االستبعادات 

  72523072869    46224512332  األرابح الضريبية قبل إضافة اخلسائر املدورة املقبولة ضريبياً 
 ( 47542064200) ( 47542064200) 0237اخلسائر املدورة املقبولة ضريبياً لعام  
 ( 3422845544247) ( 3422845544247) 0238اخلسائر املدورة املقبولة ضريبياً لعام  
   -     86947254307  0239املدورة املقبولة ضريبياً لعام  األرابح 
 ( 3448145824269 ) ( 77844504022) جمموع اخلسائر املدورة املقبولة ضريبياً  
 ( 77844504022) ( 13729992292) اخلاضعة للضريبة سائراخل 

   -     -   ة(م  األرابح اخلاضعة للضريب %05) ضريبة الدخل املستحقة ع  أرابح الفرتة
   -     -   (%32ضريبة إعادة ايإعمار )
   -   ( 948614635) الشركة التابعة مصرو  ضريبة دخل
   -   ( 948614635) مصرو  ضريبة الدخل

  .قررت إدارة اجملموعة عدم تشييل موجودات ضريبية مؤجلة
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املتوقعة  عتبار املؤوانت احملتجزة مقابل اخلســــائر االئتمانيةاائب والرســــوم حول ات أو تعليمات م  اهليئة العامة للضــــر هنظراً لعدم صــــدور أي توجي *
تمانية ضـــم  ابعتبار املخصـــصـــات املقابلة للتعرضـــات االئ ، قام املصـــر  ابحتســـاب الضـــريبةمرفوضـــة ضـــريبياً مقبولة ضـــريبياً أو  9 رق  وفق املعيار

عتبار املؤوانت هي اوتعدياته  597القرار بياً. علماً أن املنهجية املتبعة سابقاً خال فرتة نفاذ املراحل ال اث )األوىل، ال انية، ال ال ة( مرفوضة ضري
 .ضريبياً  الديون غري املنتجة مقبولةاحملتجزة مقابل 

 
 أخرى مطلوابت -03

 يتيون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  13كما يف      

  0202   0239   
  ل.س.   ل.س.  

  قة غري مدفوعة:فوائد مستح
   1248054331    38940154231  ودائع الزابئ  
    464402     3094440  ودائع مصار  
    8704449     1504859  أتمينات نقدية 
   343164530     4754949  األجارالتزامات عقود  
   39243914061    1048824494   

   3421045764051    1450141864995  شييات قيد التحصيلحواالت و 
   40340314981    54646734082  غرفة التقاص

   19748914224    38845494258  مصاريف مستحقة وغري مدفوعة
   39349394599    03949164960  ضرائب مستحقة
   946764483    3646724337  أتمينات اجتماعية

   0542184827    7144384979  مستحقات شبية البطاقات االليرتونية
   1340584992    9741294198  إيرادات مقبوضة مقدماً 

   348674030    042904087  أنصبة أرابح موزعة غري مدفوعة
   1844694077    4142824658  حساابت دائنة أخرى 

   4492341284997    0438047944322   
 

 رأس املال امليتتب به واملدفوع -00

لرية  322ســـه  بقيمة إمسية قدرها  6242344668. موزع على لرية ســـورية 6422344664822ح وامليتتب به واملدفوع يبلغ رأس مال املصــر  املصـــر 
كانون   13ســــه  كما يف  5740454222لرية ســــورية موزع على  5470445224222)مقابل  0202كانون األول   13كما يف   ســــورية للســــه  الواحد

 تقس  إىل فئتني:ليع أسه  املصر  ايإمسية . (0239األول 
ملقيمني اوهي األسه  اليت ال جيوز متليها إال م  قبل أشخاص سوريني طبيعيني أو اعتباريني وتسدد قيمتها ابللريات السورية. ابست نا  السوريني  -فئة أ

كزي. تشــيل هذه الفئة ية املر نشــرة مصــر  ســور ر  صــســعر حســب   ابألســه  ابلقطع األجنيب هتيف اخلارج اللذي  يتوجب عليه  تســديد قيمة اكتتااب
 م  رأس مال البنك. %53نسبة 
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وهي األسه  اليت جيوز متليها م  قبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني عرب أو أجانب بقرار م  جملس الوزرا  وتسدد قيمتها ابلقطع األجنيب  -فئة ب
 لبنك.م  رأس مال ا %49نشرة مصر  سورية املركزي. تشيل هذه الفئة ر  صسعر حسب 

 .م  رأمسال البنك م  خال متليها ألسه  م  فئة ب %47متتلك جمموعة عوده ش.م.ل. ما نسبته 
، وافقت اهليئة العامة غري العادية للمصـــــــــــر  على شـــــــــــرا  بنك بيمو الســـــــــــعودي 0203كانون ال اين   06بتاريخ  الحقاً لتاريخ إعداد البياانت املالية،

ك ر م  رأس مال املصـــــر  وذلك بعد أن صـــــدرت املوافقة املبدئية م  مصـــــر  ســـــورية املركزي على عملية على األ %49ســـــورية حبدود  -الفرنســـــي 
  الشرا .

 
 0225لعام  15واملرسوم رق   0223لعام  08املتضم  تعديل بعض أحيام مواد القانون رق   1، صدر القانون رق  0232كانون ال اين   4بتاريخ 

مليارات لرية سورية وقد منحت البنوا املرخصة مهلة  32أمسال البنوا العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليصبح الذي يتضم  زايدة احلد األدىن لر 
مت متديد املهلة لتصبح مخس  0231لعام  61ثاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوب، و وجب املرسوم التشريعي رق  

، واليت انتهت  وجب القرار املذكور سنوات 6مت متديد املهلة لتصبح  0235نيسان  00/م رريخ 31رار رائسة جملس الوزرا  رق  سنوات، و وجب ق
، حيث سيت  متابعة موضوع الزايدة املطلوبة عند استام البنك التوجيهات املطلوبة م  قبل اجلهات الرقابية كوهنا صاحبة االختصاص 0236خال عام 
 صول. حسب األ
مال املصر  بعد الزايدة مبلغ  صبح رأسوعليه أ ،07629662822، متت الزايدة على رأس مال املصر   بلغ وقدره 0202تشري  ال اين 36بتاريخ 

لى عفقط، وبلغت إلايل مصاريف الزايدة لرية سورية للسه  الواحد  322مسية اسه  بقيمة  6242344668لرية سورية موزع على  6422344664822
 لرية سورية موزعة كالتايل: 120982817رأس املال مبلغ 

  ل.س.   
  340744262 رس  طابع قرار زايدة رأس املال 
 بدل تقدمي طلب موافقة على إصدار أسه  لزايدة  
  342224222 رأس املال لدى هيئة األوراق واألسواق املالية السورية  
   8124922 هيئة األوراق واألسواق املالية السوريةبدل تسجيل أسه  زايدة رأمسال الشركة لدى  
   3914877 بدل إدراج أسه  الزايدة لدى سوق دمشق لرأوراق املالية 

   140984817  

 
 واخلاص القانوين االحتياطي -01

رابح الســـنوية حت بلوغه م  صـــايف األ % 32االحتياطي القانوين  عدل  0233شـــباط  04رريخ  09م  قانون الشـــركات رق   397حددت املادة 
 م  رأس املال. % 05

 %322م  صايف األرابح السنوية حت بلوغه  %32االحتياطي اخلاص  عدل  0220( لعام 01م  قانون النقد األسـاسـي رق  ) 97حددت املادة 
 م  رأس املال.

أبهنا تشيل الفارق بني جمموع ايإيرادات احملققة  0233شباط  04رريخ  09م  قانون الشـركات رق   022مت تعريف األرابح الصـافية حسـب املادة 
 وجمموع املصروفات واالستهاا قبل تنـزيل صخصص ضريبة الدخل على األرابح. 
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والتعمي  رق   0229كانون ال اين   02بتاريخ  169/322/1التعميمني الصـادري  ع  مصر  سورية املركزي رق  إىل  وابيإشـارة قما سـبإىل  ابالسـتناد
 ، مت احتساب االحتياطي كما يلي:0229شباط  30الصادر بتاريخ  950/322/3
  األول كانون 13كما يف        
       0202     0239   
  .س.ل     .س.ل       
   3414848624008    42427141084133    املصر العائد ملسامهي  الضريبة قبل الربح

  -   ( 44462041804313)  ي  مركز القطع البنيويينزل أرابح غري حمققة انجتة ع  إعادة تقي
     (4450942514802 )  3414848624008  

   31448864201    -     (%32) اخلاص/ القانوين االحتياطي

 كانت حركة االحتياطي القانوين كما يلي:
       0202     0239   
  .س.ل     .س.ل       

  58843474299    70142114300    رصيد بداية السنة
   31448864201    -     السنةخال  احتياطيات ميونة
   70142114300    70142114300    رصيد هناية السنة

 
 كما يلي:  اصكانت حركة االحتياطي اخل

       0202     0239   
  .س.ل     .س.ل       

  58843474299    70142114300    رصيد بداية السنة
   31448864201    -     السنة ونة خالاحتياطيات مي

   70142114300    70142114300    رصيد هناية السنة
 

 
 
 حمققةغري  أرابح مدورةحمققة و  (خسائر مرتاكمةأرابح مدورة / ) -40

الصادر بتاريخ  950/322/3والتعمي  رق   0228لعام  3/م ن/ ب 160بناً  على تعليمات مصر  سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رق  
يت  فصل األرابح املدورة لفروقات القطع غري احملققة الناجتة ع  إعادة تقيي  مركز القطع البنيوي وغري القابلة للتوزيع م  حساب  0229 شباط 30

 األرابح املدورة.

ما لرية سورية ك 16843474950أرابح مدورة حمققة  )مقابل 0202كانون األول   13لرية سورية كما يف  4474148304480 اخلسائر املرتاكمةبلغت 
 (.0239كانون األول   13يف 

لرية سورية كما  02497449844911)مقابل  0202كانون األول   13لرية سورية كما يف  65457741674264كما بلغت األرابح املدورة غري احملققة 
 (.0239كانون األول   13يف 
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 الدائنة الفوائد -50

 :مما يليلبند ا اذهيتيون 

  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
       0202     0239  
 ل.س.     ل.س.       

 تسهيات ائتمانية مباشرة
 كربى  شركات 
  0449848304937    1414546764761   قروض وسلف  
    5004547     64095   سندات حمسومة  
  0947934436    6742804761   حساابت جارية مدينة  
 أفراد 
  11646344291    49346654090   قروض وسلف  
  4549514656    9245454748  ابلصدفة وفوائد أتخري مقبوضة حساابت جارية مدينة  
 شركات صغرية ومتوسطة 

  5942344798    6346984376   قروض وسلف  
     4425646754217    0497247294407   

  0342624642    -    املركزي أرصدة لدى مصر  سورية 
  33643164987    3848614231  شهادات إيداع لدى مصر  سورية املركزي

  3419445504331    1418549964589   أرصدة وودائع لدى املصار 

     7446345144619    4452044594367  
 
 املدينة الفوائد -60

 يتيون هذا البند مما يلي:
  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
       0202     0239  
 ل.س.     ل.س.       

  047144722    441494660   ودائع املصار 
    :ودائع الزابئ 

  48342444676    52141804395   ودائع التوفري  
  3437444984125    3466643804002   ودائع ألجل  

  647954660    643844663   أتمينات نقدية

     0438242984718    3466542714141  
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 دائنة وعموالت رسوم -70
 يلي:مما يتيون هذا البند 

  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
       0202     0239  
  .س.ل     .س.ل       

   1942364197    5440494931    املباشرة التسهيات على عموالت
   09845944820    36344554137    ملباشرةا غري التسهيات على عموالت
   11841194497    61147374348    *املصرفية اخلدمات على عموالت

      84944004178    67549524696   

 يتضم  هذا البند عموالت لقا  إدارة حساابت الزابئ  وعموالت على احلواالت املصرفية وعموالت على البطاقات االئتمانية. *

 
 مدينة وعموالت مرسو  -80

 يلي:مما يتيون هذا البند 

  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
       0202     0239  
  .س.ل     .س.ل       

   741384240    5540684582    للمصار  مدفوعة عموالت
  049684066    443384652    ورسوم وحواالت عموالت

      5941874012    3240864128   
 

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخراسرتداد خسائر تدين قيمة  -09

 
 يلي:يتيون هذا البند مما 

  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
       0202     0239  
  .س.ل     .س.ل       

 خسائر تدين قيمة موجودات صخصص اسرتداد 
  3146044343    7349814559   (8)إيضاح  دلة م  خال الدخل الشامل اآلخرمالية ابلقيمة العا 
      7349814559    3146044343   
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 أخرى تشغيلية إيرادات -21
 يلي:يتيون هذا البند مما 

  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
       0202     0239  
  .س.ل     .س.ل       

  3248454222    0842564667    ةإجيار صناديق خزين
  3545224222    -     إيراد تعويض م  شركة التأمني

  0645704981    3648144628    أرابح بيع موجودات اثبتة
  946364725     8564539    *أخرى إيرادات

      4547474794    6045144688  
  اثبتة مت موجودات  قيمةنتيجة لتحصــــيل  0239كانون األول   13ســــنة املنتهية يف لرية ســــورية لل 942224222يتضــــم  بند إيرادات أخرى مبلغ

 .0238خال العام استبعادها 
 
 املوظفني نفقات -31

 يلي:يتيون هذا البند مما 

  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
       0202     0239  
  .س.ل     .س.ل       

   3411643474180    3444745174967    وتعويضات وميافآت رواتب
  7441764948    9947854422    االجتماعية التأمينات م  املصر  حصة

  643094485    548914959    سفرمياومات مصاريف 
   0542754105    5648644880    ومصاريف طبية أتمني صحي مصاريف
   849034154    043024422     تدريبمصاريف 

   0149664196    3446544022    مصاريف أخرى
      6062856282843    3447446364892   
 
 مصرو  صخصص خسائر ائتمانية متوقعة -01

 يتيون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف        
       0202     0239  
 ل.س.     ل.س.       

  547544590    3144764576  مصرو  صخصص أرصدة لدى مصر  سورية املركزي
  3437944794536    7416149964080   صخصص أرصدة لدى املصار مصرو  

 ( 72946104182) (  3054485)  اسرتداد صخصص إيداعات لدى املصار 
  03640654646  ( 17040304242) صخصص تسهيات ائتمانية مباشرة/ مصرو  )اسرتداد( 

    1124461    97149234870  غري مباشرةمصرو  صخصص تسهيات ائتمانية 
     7497942174025    69043974817   
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 أخرى تشغيلية مصاريف -11
  :يلي مما البند هذا يتيون
  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
       0202     0239  
  .س.ل     .س.ل       

   12341144356    12941964883  *( 34)إيضاح  إجيارات
  947524222    3645224222  (16)إيضاح  تعويضات جملس ايإدارة

   3643754505    3447684000   إعاانت
   1041674225    32642324202  ميتبية مصاريفو  قرطاسية

   4641874731    7745614926  انرتنتو  فاكسبريد، هاتف، 
   348954834    044434022  ائتمانبطاقات 

  4649614766    5846724429  حيومية وأعبا  رسوم
   8841894782    30347524130   قانونية رسوماستشارات و 

  3747934296    1141794219  رسوم واشرتاا سويفت
   36549844542    18049934585    صيانة
   5040684552    6446344264  تنقلو  سفر

   36949144894    06249314905  وحمروقات ومياه كهراب 
   38240174841    32242514155   أتمني
   39144384296    49540984536  معلومات أنظمة

   32244704349    30743844234  خدمات مساندة مصاريف
  343454082     4874602  اشرتاكات
  3543524820    5245404120  نفقات مستحقة م  مقرتضني متع ري صخصص 

   3348104922    32820032422  تعقي تنظيف و  مستلزمات ومواد
   4645594566    8321782993  أخرى  مصاريف

    0243023652763    3449842594475   
 مما يلي:يتضم  بند إجيارات  *

  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
       0202     0239  
  .س.ل     .س.ل       

  1849474360    0545584348  عقود ايإجيار قصري األجل
   05849114154    08043114749  اهتاا حقوق استخدام األصول املستأجرة

   144514642    347244984   األجارفوائد على التزامات عقود 
    12941964883    12341144356   
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 مسامهي املصر إىل  العائدة األساسية واملخـففة السه رحبية  -41
 مسامهي املصر  كما يلي:إىل  العائد سنةلسه  األساسية واملخففة م  ربح المت احتساب حصة ا

  األول كانون 13 يف املنتهية للسنة       
     0202     0239  

  3401342004487    19477246874114  العائد ملسامهي املصر  )لرية سورية( سنةربح ال
  6242344668    6242344668  *)سه ( سنةاملتوسط املرجح لعدد األسه  قيد التداول خال ال

   02453     660468   رحبية السه  األساسية واملخففة )لرية سورية(
 املتوسط املرجح لعدد األسه  كما يلي: احتساب مت *

 املتوسط املرجح لعدد األسه        
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف        

  0239     0202    عدد األسه    الفرتة  
  ل.س.     ل.س.        

  5740454222  5740454222  5740454222 0239كانون األول   13
  047694668  047694668  047694668 0202 تشري  ال اين 36
      6242344668  6242344668  

بعد األخذ بعني االعتبار الزايدة على رأس املال  0202كانون األول   13*مت احتساب املتوسط املرجح لعدد األسه  القائمة خال السنة املنتهية يف 
األوراق واألسواق املالية على موافقة هيئة  صر املسه  بعد حصول  047694668مقابل توزيع أسه  جمانية، حيث بلغ عدد األسه  اجملانية املوزعة 

  .0202تشري  األول  02املستهلك بتاريخ وموافقة وزارة التجارة الداخلية ومحاية  0202تشري  األول  06بتاريخ  السورية
الذي يقضي  11بناً  على املعيار احملاسيب الدويل رق   ،بعدد األسه  اجملانية 0239كانون األول   13مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسه  كما يف 
 ه .عادية نتيجة رمسلة أو إصدار أسه  منحة أو جتزئة األسوذلك إذا ارتفع عدد األسه  ال ،ة مقارنةفرت بتعديل عدد األسه  أبثر رجعي م  بداية أول 

 تتطابق رحبية السه  األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصر  ذات أتثري على حصة السه  يف األرابح عند حتويلها.
 
 النقد وما يوازي النقد -51

 يلي: يتيون هذا البند مما
  األول كانون 31 يف املنتهية للسنة      
     0202     0239  
  ل.س.     ل.س.     
  4480440424817    7493847874502  يف اخلزينة نقد

 لدى مصر  سورية املركزي )استحقاقها األصلي  أرصدة
  36415842484173    10474846924332  *أقل( أشهر أو  1خال فرتة  

  55465341914756    365409247494669  أشهر أو أقل( 1ة لدى مصار  )استحقاقها األصلي خال فرت  أرصدة
 ( 04461543604338) ( 66418544294325) أشهر أو أقل( 1)استحقاقها األصلي خال فرتة ودائع مصار  

    319457048384394    50439845024846  
ا يوازي ملصر  التشغيلية اليومية، لذلك ال يعترب جز  م  النقد ومال يستخدم االحتياطي النقدي ايإلزامي لدى مصر  سورية املركزي يف أنشطة ا *

  .النقد
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 املعامات مع األطرا  ذوي العاقة -61

التعامات مع أعضــا  ايإدارة العليا بتعامات جتارية مع املصــار  ذات العاقة وكبار املســامهني إىل  يقوم املصــر  )ضــم  أعماله االعتيادية( ابيإضــافة
 مات التجارية السائدة املسموح هبا، وابستخدام أسعار فوائد وعموالت جتارية سائدة. حبدود التعا

 بنود بيان الوضع املايل املوحد -أ

 املالية للمصر  والشركة التابعة: البياانتاملالية املوحدة، لبياانت تشمل ا
   رأس مال الشركة       
  0239     0202    نسبة املليية   اس  الشركة  
 ل.س.     ل.س.       
 ست كابيتال أهلي تر شركة  
   07242224222    07242224222   %99499   احملدودة املسؤولية  
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 :تعامات مع أطرا  ذات عاقة
  اجملموع   اجلهة ذات العاقة  
  كانون األول  13كما يف    كانون األول  13كما يف    مسامهني وأعضا         
  0239   0202   جملس إدارة   الشركات احلليفة   ش.م.ل. بنك عوده  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 :املرحلي املوجزبنود داخل بيان الوضع املايل املوحد  -أ
 املوجودات 

  8485449304049  45436149154356  -   33541974645  45424845174533 حساابت جارية مدينة  
  05417942744760  74432442224222  -   -   74432442224222 ودائع ألجل  
  10540254415  36948564107  -   36948564107  -  تسهيات ائتمانية 
  34444534003  43346634203  -   43346634203  -  است مارات ومسامهات 
  0846714861  33623012172  -    327552380  33441684388 الفائدة املستحقة القبض 

 املطلوابت 
  18440694407  3423149544831   049954662  3423249594351  -  حساابت جارية دائنة 
  39418942544386  62464740144328   524222  0419542844328  58405043224222 ودائع ألجل* 
   124222   3224222  -    3224222  -  أتمينات نقدية 
   64434   64434  -    64434  -  حساابت مقيدة 
   6974091   042364281   087   348864154   3094440 الفائدة املستحقة الدفع 

 بنود خارج بيان الوضع املايل املوحد:
   445064222   445064222  -    445064222  -  كفاالت صادرة 

  92242224222  75242224222  -   -   75242224222 ضماانت واردة لقا  تسهيات ائتمانية

  .%845و %7ني ب ترتاوحمنوحة للزابئ  واليت العليا والدنيا ملعدالت الفائدة اليت متنح على ودائع أعضا  جملس ايإدارة وايإدارة التنفيذية العليا هي نفس حدود معدالت الفائدة امل احلدود *

 قام املصر  بتوقيع اتفاقية تقاص مع بنك عوده ش.م.ل. 0235خال عام  
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 بنود بيان الدخل املوحد  -ب
  اجملموع   اجلهة ذات العاقة  
  كانون األول  13كما يف    كانون األول  13كما يف    مسامهني وأعضا         
  0239   0202   جملس إدارة   الشركات احلليفة   بنك عودة ش.م.ل.  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 عناصر بيان الدخل املوحد:
  3405741794764  1422649294198  -   0649604134  0497949474284 ئد دائنة فوا 
 ( 0140794429) ( 1444614845)  -  ( 1243344381) ( 441494660) فوائد مدينة 
  344114330  342664643   044698   9094913   3304230 عموالت دائنة 
 ( 346754321) ( 143624954)  -  (  1894985) ( 047724969) عموالت مدينة 
 ( 39446324660) ( 7746804582)  -  ( 7746804582)  -  مصاريف أتمني 
 
 تعويضات ايإدارة التنفيذية وأعضا  جملس ايإدارة -ج
  كانون األول  13املنتهية يف للسنة        
     0202     0239  
  ل.س.     ل.س.     

  36341234855    03647844463  تعويضات وميافآت موظفي ايإدارة العليا
   947524222    3645224222  تعويضات أعضا  جملس ايإدارة

    01140844463    37342534855  
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 القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية اليت ال تظهر ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية املوحدة -71

 ابت املالية اليت ال تظهر ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية املوحدة:القيمة العادلة للموجودات واملطلو  أواًل:
  0239كانون األول   13كما يف    0202كانون األول   13كما يف   
  عرت  بهاملالنتيجة غري    القيمة العادلة    القيمة الدفرتية   عرت  هبااملالنتيجة غري    القيمة العادلة    القيمة الدفرتية  
 ل.س.   ل.س   ل.س.   ل.س.   ل.س.   .ل.س  

 املوجودات املالية
 ( 3644124957)  04461048944523  04464941054458 ( 0147524107)  46445843874994  46448349184103 نقد وأرصدة لدى مصر  سورية املركزي

  1644404279  54444844054249  54443349804972  06243544705  355428442784432  354480149014685 أرصدة لدى مصار 
  -   3418947314951  3418947314951  -   99949834433  99949834433 إيداعات لدى مصار 

 ( 6141954900)  12436348164563  12400540104481 ( 33743614705)  08409942144341  08443643974868 صايف التسهيات االئتمانية املباشرة
 لقيمة العادلة م  اب مالية موجودات

  -   34444534003  34444534003  -   43346634203  43346634203 خال الدخل الشامل اآلخر 
  -   0486542224222  0486542224222  -   -   -  موجودات مالية ابليلفة املطفأة

  -   1400142134188  1400142134188  -   8489646624137  8489646624137 وديعة جممدة لدى مصر  سورية املركزي 
 املالية املطلوابت

 ( 0104299)  04461541944037  04461543604338 ( 7084353)  66418643174056  66418544294325 ودائع مصار 
  -   65429345314522  65429345314522  -   321489348344238  321489348344238 ودائع الزابئ 
  -   65441784624  65441784624  -   3424340284747  7474342434028 أتمينات نقدية

        33845304500        (4146364899 ) 
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 حتديد مستوايت قياس القيمة العادلة ابلنسبة لرأدوات املالية املدرجة ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية: اثنياً:
      0202كانون األول   13كما يف      
  اجملموع   املستوى ال الث   املستوى ال اين   ولاملستوى األ  
  لرية سورية   لرية سورية    لرية سورية    لرية سورية   

 ابلقيمة العادلة م   مالية موجودات
  43346634203  -   43346634203  -  خال الدخل الشامل اآلخر 

  -  43346634203   -  43346634203  
 

      0239األول كانون   13كما يف      
  اجملموع   املستوى ال الث   املستوى ال اين   املستوى األول  
  لرية سورية   لرية سورية    لرية سورية    لرية سورية   

 ابلقيمة العادلة م   مالية موجودات
  34444534003  -   34444534003  -  خال الدخل الشامل اآلخر 

  -  34444534003   -  00343444453  

 خال العام. ، وال الثال اينية حتويات ما بني املستوى األول، ال توجد أ
 

 العادلة القيمة قياس ألغراض املستعملة واالفرتاضات التقيي  نياتقت
 :التالية التقيي  مستوايت ابستعمال املالية واملطلوابت للموجودات العادلة القيمة حتديد يت 

 

 .فعالة أسواق يف مماثلة ملوجودات( املعدلة غري) املتداولة لرأسعار العادلة القيمة مي ل: األول املستوى

 بشيل( أو األسعار لخا م ) مباشر بشيل ماحظتها يت  واليتاألول  املستوى ضم  املتداولة األسعار األخرى خبا  العناصر مي ل: ال اين املستوى
 (.األسعار م  اشتقاقها يت ) مباشر غري

 .السوق ببياانت املرتبطة غري املوجودات مي ل: ثال ال املستوى
 

 الدفرتية القيمة العادلة قيمتها تقارب اليت األدوات املالية
 .ادلةالع لقيمتها مقاربة الدفرتية قيمتها وتيون سنة م  أقل استحقاق فرتة هلا اليتأو  النقدية املالية واملطلوابت املوجودات هي
 

 اثبت ةفائد سعر ذات األدوات املالية
 املخصومة النقدية التدفقات نةمقار  طريق ع  اثبت فائدة سعر هلا واليت املطفأة ابلتيلفة املدرجة املالية واملطلوابت للموجودات العادلة القيمة تقدير يت 

 .مشاهبة ألدوات مالية احلالية السوقية األسعار مع مرة أول إدراجها عند السوقية الفائدة أسعار ابستخدام
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 إدارة املخاطر - 81

 مقدمة

ر  صيقوم على حتديد وفه  وتقيي  املخاطر اليت تواجه عمل امل صر املخاطر هي جز  أساسي م  أعمال املصار  وايإطار العام يإدارة املخاطر يف امل
املي املخاطرة التوازن األم ل بني عىل إ املخاطر للوصـــول لضـــبط حج والتأكد م  بقائها ضـــم  املســـتوايت احملدودة واملقبولة واختاذ ايإجرا ات الازمة 

 والعائد.

طر اإن أه  أنواع املخاطر هي صخاطر االئتمان، صخاطر الســــــوق، صخاطر الســــــيولة، وصخاطر التشــــــغيل. صخاطر الســــــوق تتضــــــم  صخاطر أســـــــعار الفائدة وصخ
  العمات.

 االسرتاتيجيات العامة واهلييل التنظيمي يإدارة املخاطر

 ملصر   ا يتعلق إبدارة املخاطر ابلنقاط التالية:تتلخص اسرتاتيجية ا 
 صل يف أعمال املصر  التجارية ومساندة اسرتاتيجياته هبذا اخلصوص.امواكبة التطور احل 
آاثر أية أحداث غري  ختفيفإىل  م  خال إجياد التوازن األم ل بني عاملي املخاطرة والعائد إضافةصر  املسامهة يف تطور الوضع املايل للم 

 على رأمسال املصر  وأرابحه. متوقعة قد تؤثر سلباً 
العمل على صياغة مدى القابلية للمخاطرة لدى املصر  اليت حتدد السقو  للمخاطر اليت م  ضمنها جيب على إدارة املصر  أن  

 تعمل.
 .خاطر احملددةاملراقبة املتواصلة ملستوى املخاطر يف املصر  م  أجل التأكد م  مدى االلتزام  ستوايت سقو  امل 

 علق بيل نوع م  القبول هبا، فيما يت صر السقو  القصوى اليت ميي  للمإىل  جملس ايإدارة هو اجلهة املسؤولة ع  حتديد أنواع املخاطر إضافة
را ات إدارة . يوافق جملس ايإدارة على سياسات وإجRisk Appetite تعرض هلا وهي ما يعر  بــ "القابلية للمخاطر"يأنواع املخاطر اليت 

 واجهها املصر  مستقباً.يواجهها أو ميي  أن ياملخاطر بيافة أنواعها وهو يتلقى دورايً تقارير ع  املخاطر اليت 

 اقرتاح سياسات مراجعة و إىل  جلنة إدارة املخاطر التابعة جمللس ايإدارة ومهمتها ايإشرا  على إدارة املخاطر بشيل عام وتقيي  فعاليتها إضافة
جملس ايإدارة، كما أن هذه اللجنة مسؤولة ع  مراقبة تطور مستوى املخاطر يف املصر ، إىل  ات إدارة املخاطر والقابلية للمخاطر ورفعهاوإجرا 

 حتديد سيناريوهات اختبارات اجلهد وتقيي  نتائجها وهي صلة الوصل بني إدارة املخاطر وجملس ايإدارة.

 مدير إدارة املخاطر وجتتمع بشيل دوري.إىل  م  أعضا  جملس ايإدارة ابيإضافةغري تنفيذيني  أعضا  1تتألف اللجنة م  

 ر.طاللجنة التنفيذية تشارا يف صياغة السياسات وايإجرا ات املتعلقة إبدارة املخاطر وتقوم  راجعة التقارير الصادرة ع  قس  إدارة املخا 

 وق ابعة القرارات املتعلقة جبميع األعمال يف املصر  واليت ينتج عنها صخاطر السجلنة إدارة املوجودات واملطلوابت وهي مسؤولة ع  اختاذ ومت
حتديد اسرتاتيجيات مواجهة هذه املخاطر ومراقبة تطبيق أسس إدارة املخاطر وااللتزام ابلسقو  احملددة والسياسات إىل  ابيإضافة السيولةوصخاطر 

 وايإجرا ات املوافق عليها م  قبل جملس ايإدارة.  

 واجهها يليت بشيل مستقل فيما يتعلق ابملخاطر ا التقيد ابيإجرا ات والسياسات املعتمدة، وإبدا  الرأي أيضاً  امهمته يف املصر  إدارة املخاطر
إدارة املخاطر  زمتلتجلنة إدارة املخاطر وإىل ايإدارة العليا وجملس ايإدارة. إىل  ، ويقوم إبصدار التقارير الدورية ع  هذه املخاطر ورفعهاصر امل

 ابلتعليمات والقرارات الصادرة ع  مصر  سورية املركزي املتعلقة به.
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 اهلييل التنظيمي لدائرة املخاطر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شة قالتدقيق الداخلي يقوم بتدقيق عملية إدارة املخاطر بشيل سنوي حيث يراجع مدى توافق املصر  مع ايإجرا ات والسياسات املتبعة، وتت  منا
 جلنة التدقيق.إىل  التدقيق مع ايإدارة وترفع التقارير واالقرتاحات نتائج

 قياس املخاطر ونظام التقارير

اخلسائر الفعلية  يت  قياس املخاطر بطريقة تعيس اخلسائر املتوقعة اليت ميي  أن تنتج يف الظرو  العادية واخلسائر غري املتوقعة بناً  على تقدير إلايل
. هذه الطرق تعتمد على االحتماالت املبنية م  التجارب السابقة ومعدلة لتعيس الظرو  االقتصادية. كما تت  دراسة أثر أسوأ ابستخدام طرق إحصائية

 االحتماالت اليت ميي  أن تنتج ع  الظرو  االست نائية.

إدارة املخاطر بقياس  ايت املخاطر املقبولة. كما تقوميت  مراقبة وضبط املخاطر بناً  على السقو  املعتمدة اليت تعيس اسرتاتيجية املصر  وحدود ومستو 
 القدرة ايإلالية لتحمل املخاطر ومقارنتها ابملخاطر ايإلالية  ختلف أنواعها.

ايإدارة وجلنة جملس ىل إ يت  جتميع املعلومات م  ليع وحدات العمل ألغراض التحليل واملراقبة والتعر  على املخاطر يف مرحلة مبيرة كما يت  تقدمي تقرير
والقطاعات   إدارة املخاطر يتضم  إلايل صخاطر االئتمان ونسب السيولة وتغريات املخاطر. يت  التحليل بشيل مفصل ربعي حسب قطاعات األعمال والزابئ

ع سنوي لتزويده جبميع خاطر بشيل رباجلغرافية وتقوم ايإدارة بتقيي  صخصص اخلسائر االئتمانية بشيل ربعي. يستل  جملس ايإدارة تقريرًا شامًا ع  امل
 املصر .املعلومات الازمة لتقيي  املخاطر يف 

 سياسات وإجرا ات إدارة املخاطر وأساليب ختفيض املخاطر

 صخاطر االئتمان

املصر  على إدارة  ملخاطر يفصخاطر االئتمان هي صخاطر حدوث خسائر نتيجة ختلف أو عجز الطر  اآلخر ع  الوفا  ابلتزاماته جتاه املصر . تعمل إدارة ا
كما تقوم   ،السقو  والرقابة على صخاطر الرتكزات االئتمانية على مستوى العميل )فرد أو مؤسسة( وحج  التعرض االئتماين ليل قطاع أو منطقة جغرافية

 وليل قطاع أو قرتض الواحد أو جمموعة املقرتضنيبتحديد مستوايت صخاطر االئتمان املقبولة م  خال وضع سقو  ملقدار املخاطر املقبولة للعاقة مع امل
  منطقة جغرافية.
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د يرأتي جملس قإن العامل األساسي يف سياسة إدارة ومراقبة املخاطر االئتمانية هو السقو  اليت مت حتديدها بقرارات جملس النقد والتسليف ذات الصلة و 
يت بعاً لشروط التشغيل واليت تعيس اسرتاتيجية املصر  يف تعامله مع السوق واألهدا  الايإدارة حتديد سقو  دون السقو  املشار إليها أعاه وذلك ت

م  هذه ضعمل لتحقيقها، ويف الوقت نفسه بنا  على هذه السقو  حتدد مستوى املخاطر القصوى املقبول هبا م  قبل املصر  واليت ال جيب جتاوزها. تتي
 دد يف قطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة.السقو  احلدود االئتمانية بشيل عام وبشيل حم

قارنتها ابلسقو  تعرض هلا املصر  ومييت  بشيل دوري متابعة ودراسة البياانت واألرقام الصادرة ع  إدارة التسليف م  أجل حتديد وقياس املخاطر اليت 
ت املناسبة فيما يتعلق جملس ايإدارة م  أجل اختاذ القراراإىل  ترفع تقارير فصليةايإدارة العليا بشيل دوري، كما إىل  احملددة وابلتايل رفع نتائج هذه الدراسات

 هبذه املخاطر.

على عدة أساليب وممارسات لتخفيف صخاطر االئتمان منها احلصول على ضماانت حيث يت  قبول الضماانت وفقاً ملعايري وأسس  وتعتمد إدارة املخاطر أيضاً 
 فذة.معتمدة ووفقاً للتعليمات النا

 تركزات املخاطر

ادية متماثلة قد صتنشأ الرتكزات عند قيام جمموعة م  املراسلني أو العما  أبعمال متشاهبة أو ممارسة األعمال ضم  بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظرو  اقت
ة والظرو  األخرى. تدل التغريات االقتصادية والسياسيتؤثر على قدرة املراسلني أو العما  على ايإيفا  ابلتزاماهت  التعاقدية واليت ممي  أن تتأثر بنفس 

 الرتكزات على حساسية املصر  جتاه قطاع اقتصادي معني أو قطاع جغرايف معني.

  حددت سياسات وإجرا ات املصر  أطر للمحافظة على حمفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزايدة يف الرتكزات وإدارة صخاطر االئتمان وضبطها.
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 اليمية ايإفصاحات

 االئتمان صخاطر
 (:األخرى املخاطر وصخفضات الضماانت وقبل التدين صخصص بعد) االئتمان ملخاطر التعرضات (3
  األول كانون 13كما يف        
       0202     0239  
 س.ل     .س.ل       
 :املوحد املايل الوضع بيان داخل بنود

   39480542844603    18456143524823    املركزي سورية مصر  لدى أرصدة
   54443349804972    354480149014685    املصار  لدى أرصدة

   3418947314951    99949834433    املصار  لدى إيداعات
 املباشرة االئتمانية التسهيات صايف
   3417547274115    0404445934686    لرأفراد 
   0421441504090    0486348144067    العقارية القروض 
   06406946464914    01431049914829    اليربى للشركات 
   54545054900    37647784326    واملتوسطة الصغرية املؤسسات 

   0486542224222    -     موجودات مالية ابليلفة املطفأة
   11745364525    52144394140    أخرى موجودات

   1400142134188    8489646624137    كزياملر  سورية مصر  لدى جممدة وديعة
   330407745634902    010402141114404    اجملموع 
 :امليزانية خارج بنود

   3449440774145    3488748474804    لزابئ  صادرة كفاالت
   0347454222    3640024222    دفع 
   3404040374145    3472244074804    حس  تنفيذ 
   01241354222    37340224222    أخرى 

   4485342344279    34488546094236    صار مل صادرة كفاالت
   6431343574521    726732948   مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيات سقو 
   3403949094258    88645024523   مستغلة غري مباشرة غري ائتمانية تسهيات سقو 

   31469641774985    92089372667266    اجملموع 
   305497149194925    049487342204731    ايإلايل
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 :املخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات توزيع (0

 وفق اجلدول التايل:0202كانون األول   13/ كما يف 9تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رق  /

  الشركات                 
  اجملموع     الصغرية واملتوسطةاملؤسسات      الشركات اليربى     العقارية القروض     األفراد       
  .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل    مباشرة تسهيات 
  38466942344938     7142004189    31499746474517    0416740984870    0401342464302    املرحلة األوىل 
  32424849054660    32545314724    9455848664170    14644084510    1843374254    املرحلة ال انية 
  5424240734731     848174067    0484143894235    45241414793    3471749234642    املرحلة ال ال ة 
  11475840304091    62387417141    40641994720490    5143644273439    4422742644834    اجملموع 
 ( 0482048454091) (  340094915) ( 3453241004649) ( 9545584699) (  3439547144232)  معلقة فوائد: يطرح 
 ( 4310436945190) (  399416541) ( 3475641864466) ( 02646784009) (  56647194338) اخلسارة االئتمانية املتوقعة صخصص: يطرح 
  08443643974868    37647784326    01431049914829    0486348144067    0404445934686   املباشرة االئتمانية التسهيات صايف  
 

 ق اجلدول التايل:وف 0239كانون األول   13/ كما يف 9تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رق  /

  الشركات                 
  اجملموع     الصغرية واملتوسطةاملؤسسات      الشركات اليربى     العقارية القروض     األفراد       
  .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل    مباشرة تسهيات 
  06486245104883    54649524880    00480144404679    0435047184330    3411744234028    املرحلة األوىل 
  4401647094128    -     4437540444349    0048124849    1846544132    املرحلة ال انية 
  1456547174177     942464062    0447541914340    39045834865    88847364332    املرحلة ال ال ة 
  14466049994566    55549974340    09447442794972    0416843524806    0406447734608    اجملموع 
 ( 3469144044735) (  340094914) ( 3438748904061) ( 7843794553) (  40643004967)  معلقة فوائد: يطرح 
 ( 0474441404168) (  940434086) ( 1042364542477) ( 05546384981) (  46049434106) اخلسارة االئتمانية املتوقعة صخصص: يطرح 
  12400540104481    54545054900    06406946464914    0421441504090    3417547274115   املباشرة االئتمانية التسهيات صايف  
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 وفق اجلدول التايل: 0202نون األول كا  13/ كما يف 9باشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رق  /ملغري ا تتوزع التعرضات االئتمانية

  الشركات                 
  املؤسسات                      
  اجملموع     الصغرية واملتوسطة     الشركات اليربى     العقارية القروض     األفراد       
  .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل    مباشرةغري  تسهيات 
  36425949804642    -     36425949804642    -     -     ألوىلاملرحلة ا 
  72244564022    -     72244564022    -     -     املرحلة ال انية 
  3142184222    -     3142184222    -     -     املرحلة ال ال ة 
  36477144764842    -     36477144764842    -     -     اجملموع 
 ( 98747254771)   -   ( 98747254771)   -     -   اخلسارة االئتمانية املتوقعة صخصص: يطرح 

  35478547734267    -     35478547734267    -     -    املباشرةغري  االئتمانية التسهيات صايف  

 
 وفق اجلدول التايل: 0239كانون األول   13/ كما يف 9لية رق  /غري املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املا تتوزع التعرضات االئتمانية

  الشركات                 
  املؤسسات                      
  اجملموع     الصغرية واملتوسطة     الشركات اليربى     العقارية القروض     األفراد       
  .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل    مباشرةغري  تسهيات 
  6410244264974    -     6410244264974    -     -     املرحلة األوىل 
  3542734452    -     3542734452    -     -     املرحلة ال انية 
   948314222    -      948314222    -     -     املرحلة ال ال ة 
  6414540934404    -     6414540934404    -     -     اجملموع 
 ( 3147284861)   -   ( 3147284861)   -     -   اخلسارة االئتمانية املتوقعة صخصص: يطرح 

  6411345804563    -     6411345804563    -     -    املباشرةغري  االئتمانية التسهيات صايف  
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 وفق اجلدول التايل: ماين الداخلي للمصر حسب فئات التصنيف االئتتتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة 
 

 صايف التسهيات االئتمانية:
  0202كانون األول   13يف كما    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  31492440644508    -     6424842014951    7485640424575  املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات م  
  34483146704757    -     4422248984434    32483047744141  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

   14095    -      14095    -   دون املستوى 8الدرجة 
  1542424073473    1542424073473    -     -   ديون رديئة 32الدرجة 

  11475840304091    5424240734731    32424849054660    38466942344938  ات املباشرةإلايل التسهي
 ( 0482048454091) ( 0482048454091)   -     -   الفوائد املعلقة

 ( 0451943694310) ( 3497247414847) ( 01342344120) ( 11744324981) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  08443643974868    10664680457    6294837493341    38411346214915  سهيات االئتمانيةصايف الت
 

  0239كانون األول   13كما يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  34421344724933    -     5444984669    31497649704040  املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات م  
  37426547934078    -     4438040124619    30488145624619  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

   443934858    443934858    -     -   دون املستوى 8الدرجة 
  3454545391456    1456345454539    -     -   ديون رديئة 32الدرجة 

  14466049994566    1456547174177    4401647094128    06486245104883  إلايل التسهيات املباشرة
 ( 3469144044735) ( 3469144044735)   -     -   الفوائد املعلقة

 ( 4168414047440) ( 3474743954993) ( 13949444040)  ( 67740204315) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  12400540104481    30543364673    1493647854266    06438141124746  صايف التسهيات االئتمانية
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 أرصدة وإيداعات لدى مصار  وبنوا مركزية:
  0202كانون األول   13يفكما     
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

 أرصدة لدى مصر  سورية املركزي:
  18459344194745    -     -     18459344194745  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

  18459344194745    -     -     18459344194745  أرصدة لدى مصر  سورية املركزيإلايل 
 ( 0840884944)   -     -   ( 8408849440) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  18456143524823    -     -     18456143524823  أرصدة لدى مصر  سورية املركزيصايف 

 أرصدة لدى املصار :
  80345394911    -     -     80345394911  املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات م  
  364446940094716    -     635641654105435    2843214924458  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

  365409247494669    -     356416541054356    8490544044531  املصار أرصدة لدى إلايل 
 ( 49844805446632)   -   ( 43244574549498) ( 222469407) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  354480149014685    -     034549274775437    1453849364348  املصار رصدة لدى صايف األ

 إيداعات لدى املصار :
  3422242224222    -     -     3422242224222  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

  3422242224222    -     -     3422242224222  إيداعات لدى املصار إلايل 
 (  384589)   -     -   (  384589) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  99949834433    -     -     99949834433  إيداعات لدى املصار صايف 
 

  



 

- 83 - 

  0239كانون األول   13كما يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

 ة املركزي:أرصدة لدى مصر  سوري
  39481249794694    -     -     39481249794694  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

  39481249794694    -     -     39481249794694  أرصدة لدى مصر  سورية املركزيإلايل 
 (  548954271)   -     -   ( 548954271) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  39480542844603    -     -     39480542844603  ى مصر  سورية املركزيأرصدة لدصايف 

 أرصدة لدى املصار :
  7947344330    -     -     7947344330  املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات م  
  55457346794644    -     49499347394798    5457949594846  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

  55465341914756    -     49499347394798    5465946714958  املصار لدى  أرصدةإلايل 
 ( 3401944324786)   -   ( 3401044874839) ( 649004967) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  54443349804972    -     48475940134979    5465047524993  املصار رصدة لدى صايف األ

 ملصار :إيداعات لدى ا
  3418948584207    -     -     3418948584207  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

  3418948584207    -     -     3418948584207  إيداعات لدى املصار إلايل 
 (  3444274)   -     -   (  3444274) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  3418947314951    -     -     7314951434189  إيداعات لدى املصار صايف 
 

  



 

- 80 - 

 وفق اجلدول التايل: حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصر تتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة 
 

  0202كانون األول   13يف كما    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  35406148014703    -     39047384722    35427343254203  املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات م  
  3449646354339    -     52747174522    98848774639  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

  845524222    845524222    -     -   دون املستوى 8الدرجة 
   444884222    444884222    -     -   مشيوا يف حتصيلها 9ة الدرج

  36477144764842    3142184222    72244564022    36425949804642  إلايل التسهيات غري املباشرة
 ( 98747254771) ( 444341480) ( 3945614583) ( 89614998416) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  35478547734267    684894437    68248904639    03542954984407  يات االئتمانية غري املباشرةصايف التسه
 

  0239كانون األول   13كما يف    
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  5450546024095    -     -     5450546024095  املخاطراملنخفضة  4-3الدرجات م  
  83543814309    541054222    3542734452    79447864679  حتت املراقبة 7-5الدرجات م  

   444884222    444884222    -     -   مشيوا يف حتصيلها 9الدرجة 
  6414540934404    948314222    3542734452    6410244264974  إلايل التسهيات غري املباشرة

 ( 3147284861) ( 349354063) (  3324221) ( 3346814599) صخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  6411345804563    748974719    3449634447    6412847014175  صايف التسهيات االئتمانية غري املباشرة
 
 



 

- 81 - 

 
 :التسهيات مقابل للضماانت العادلة القيمة توزيع (1

 :0202األول  كانون 13 يف كما االئتمانية املباشرة التسهيات مقابل للضماانت العادلة القيمة توزيع يلي فيما
  الشركات                 
  املؤسسات                      
  اجملموع     الصغرية واملتوسطة     الشركات اليربى     العقارية القروض     األفراد       
  .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل       

  34498847314679    7142004188    30452944084787    0405344804653    35447794851  املرحلة األوىل
  9483342814554    32545314724    9414943084454    14644084510    3242304864  املرحلة ال انية

  3411441964392     848174067    68644704976    19447474990    04441174955  ة ال ال ةاملرحل
  06431443914401    38741714159    00454542124037    0499046594375    42943124670  اجملموع 
 منها
  4740854003    -     348224803     1944851    4542894547  نقدية ضماانت 
  02413246494309    38548894843    37421848814582    0498849354882    9649594808  عقارية اانتضم 
  3445142894840    -     3445142894840    -     -   آالت 
  02547324006    -     -     -     02547324006  آلياتو  سيارات 
  4433744594225     344814538    4974405542534    141484440    6341734273   كفاالت شخصية 

  06431443914401    38741714159    00454542124037    0499046594375    42943124670  اجملموع  
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 :0239 األول كانون 13 يف كما االئتمانية املباشرة التسهيات مقابل للضماانت العادلة القيمة توزيع يلي فيما
  الشركات                 
  املؤسسات                      
  اجملموع     الصغرية واملتوسطة     الشركات اليربى     العقارية القروض     األفراد       
  .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل       

  01457149584282    41341484500    03402046344209    3477042064082    36749694049  املرحلة األوىل
  4438841744367    -     4436545414138    0048124849    -   املرحلة ال انية
  95245934311     942104937    52840774167    34548644675    08744364374  املرحلة ال ال ة

  08473049014182    19442418344    05487644144734    3494247034824    45541854401  اجملموع 
 منها
  5840264408    -     645084803    -     5346774627  نقدية ضماانت 
  39466548414983    41848974903    37403249144586    3490441814188    9346084286  عقارية ضماانت 
  3448341994968    -     3448341994968    -     -   آالت 
  04846124552    -     3044624875    -     01643694675  لياتآو  سيارات 
  7405848404451     344814538    7436543324464    3641184436    7549324255   كفاالت شخصية 

  08473049014182    44241834419    05487644144734    3494247034824    45541854401  اجملموع  

 الضماانت حبيث ال تزيد قيمتها ع  قيمة التسهيات املستغلة.مت إدراج قيمة 
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 :0202األول  كانون 13 يف كما االئتمانية غري املباشرة التسهيات مقابل للضماانت العادلة القيمة توزيع يلي فيما
  الشركات                 
  اجملموع     الصغرية واملتوسطةت املؤسسا     الشركات اليربى     العقارية القروض     األفراد       
  .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل       
  3431241114754    -     3431241114754    -     -     املرحلة األوىل 
  54043114148    -     54043114148    -     -     املرحلة ال انية 
   941784719    -      199417847    -     -     املرحلة ال ال ة 
  3468348454843    -     3468348454843    -     -     اجملموع 

 منها
  93642914737    -     93642914737    -     -   نقدية ضماانت 
  7745284656    -     7745284656    -     -   عقارية ضماانت 
  68840414468    -     68840414468    -     -   كفاالت شخصية 
  3468348454843    -     3468348454843    -     -   اجملموع  

 
 :0239األول  كانون 13 يف كما االئتمانية غري املباشرة التسهيات مقابل للضماانت العادلة القيمة توزيع يلي فيما

  الشركات                 
  اجملموع     املؤسسات الصغرية واملتوسطة     كات اليربىالشر      العقارية القروض     األفراد       
  .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل       
  3410549154679    -     3410549154679    -     -     املرحلة األوىل 
   746294553    -      746294553    -     -     املرحلة ال انية 
   546514719    -      546514719    -     -     املرحلة ال ال ة 
  3411943984969    -     3411943984969    -     -     اجملموع 

 منها
  42241814556    -     42241814556    -     -   نقدية ضماانت 
  8642614755    -     8642614755    -     -   عقارية ضماانت 
  85047534658    -     85047534658    -     -   كفاالت شخصية 
  3411943984969    -     3411943984969    -     -   اجملموع  

  مت إدراج قيمة الضماانت حبيث ال تزيد قيمتها ع  قيمة التسهيات املستغلة.
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 الديون اجملدولة:
ية ومت تصـــــنيفها   وجب جدولة أصـــــول املرحلة ال ال ةوأخرجت م   ة ضـــــم  املرحلة ال الهي تلك الديون اليت ســـــبق وأن صـــــنفت كتســـــهيات ائتمانية 

 1847274186 مبلغاً وقدره 0202كانون األول   13إلايل الديون املعاد جدولتها خال الســنة املنتهية يف يبلغ حيث  ضــم  املرحلة ال انيةكديون 
 .(0239كانون األول   13يف  السنة املنتهية لرية سورية خال 4741524222مقابل )لرية سورية 

 الديون املعاد هييلتها:
يقصـــــــد إبعادة اهلييلة إعادة ترتيب وضـــــــع التســـــــهيات االئتمانية م  حيث تعديل األقســـــــاط أو إطالة عمر التســـــــهيات االئتمانية أو أتجيل بعض 

كانون   13نة املنتهية يف لســخال اهييلتها ن املعاد إلايل الديو يبلغ حيث  ضــم  املرحلة ال انيةاألقســاط أو متديد فرتة الســماح ومت تصــنيفها كديون 
 .(0239كانون األول   13يف  خال السنة املنتهيةلرية سورية  70143064866مقابل ) لرية سورية 30425447034363مبلغاً وقدره  0202األول 

 :اجلغرايف الرتكز (4

 :يلي كما رايفاجلغ التوزيع حسب االئتمانية التعرضات يف الرتكز التايل اجلدول يوضح
 الشرق دول      
  اجملموع   أورواب   األخرى األوسط    سورية داخل   
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   
  18456143524823  -   -   18456143524823 املركزي سورية مصر  لدى أرصدة
  354480149014685  46143054982  345486543064102  8449546734185 مصار  لدى أرصدة

  99949834433  -   -   99949834433 مصار  لدى إيداعات
  :املباشرة االئتمانية التسهيات صايف
  0404445934686  -   -   0404445934686  لرأفراد 
  0486348144067  -   -   0486348144067 العقارية القروض 
  01431049914829  -   -   01431049914829 اليربى الشركات 
  37647784326  -   -   37647784326 واملتوسطة الصغرية ساتاملؤس 

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م  خال
  43346634203  -   -   43346634203 الدخل الشامل اآلخر  

  52144394140   054297  33646524580  18647414661 أخرى موجودات
  8489646624137  -   -   3784896466241 املركزي سورية مصر  لدى جممدة وديعة

  010463449944445  46143534277  345498347764920  86437242664466 0202 ايإلايل

  330440042314343  9448604456  48477546874385  61455344614522 0239 ايإلايل
 
 



 

- 87 - 

 ( كما يلي:9مع املعيار الدويل للتقارير املالية رق  )تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وفق مراحل التصنيف، متاشياً 
  0202كانون األول   13كما يف     

  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    / املرحلة املنطقة اجلغرافية 
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  86437242664466    12344254887    9492048004235    75496548184564  سوريةداخل 

  345498347764920    -     345494248354972    4249624910  دول الشرق األوسط األخرى
  46143534277    -     8146294780    17945434095  أورواب

  501046344994444    12344254887    355490740474767    76418641424793   ايإلايل
 

  0239كانون األول   13كما يف     
  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    / املرحلة املنطقة اجلغرافية 

 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  61455344614522    30746354326    1494047744887   59448342714527  سوريةداخل 

 48477546874385    -     48476344684061    3440384900  رق األوسط األخرىدول الش
  9448604456    -     0941684249    6544944427  أورواب

  330440042314343    63074635432    50471146334399    59456247864816   ايإلايل
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 الرتكز حسب القطاع االقتصادي:

 قتصادي:الرتكز حسب القطاع اال
 حسب القطاع االقتصادي: 0202كانون األول   13يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية كما يف 

  اجملموع   خدماتأفراد و    زراعة   عقارات   جتارة    صناعة   مايل   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  18456143524823  -   -   -   -   -   18456143524823 لدى مصر  سورية املركزي أرصدة
  354480149014685  -   -   -   -   -  354480149014685 لدى مصار   أرصدة

  99949834433  -   -   -   -   -   99949834433 إيداعات لدى مصار 
  08443643974868  9411446224982  39541544890  63045624488  7467446904224  32440944424937  36945484587 ئتمانية املباشرةصايف التسهيات اال

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م  
  43346634203  -   -   -   -   -   43346634203 خال الدخل الشامل اآلخر 

  52144394140  36947754587  347604000   540804829  4145324996  30144184242  35946494688 موجودات أخرى
  8489646624137  -   -   -   -   -   8489646624137 يوديعة جممدة لدى مصر  سورية املركز 

  010463449944445  9452441764567  39743374334  63748414097  7473840214222  57324550487849 024420445754532 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

  330440042314343  8743764403473  39043104553  76440004306  32410249314287  33462047714686  80416545494971 9023نون األول كا  13الرصيد كما يف 
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 ( كما يلي:9تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رق  )
  0202كانون األول   13يف  كما    

  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    القطاع االقتصادي / املرحلة  
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
 024420445754532    -    346420444054751    58422243494757   مايل

  32455048784957    5348644680    1496149974406    6451742364849   صناعة
  7473840214222     144363    4470548594829    0499041294212   جتارة

  63748414097    -     02247544647    43742884652   عقارات
  39743374334    -     -     39743374334   زراعة

  5674945244176    40494527424    0431342304032    9384040465941  أفراد وخدمات
  010463449944445    12344254887   355490740474767    37641864142479   ايإلايل

 
  0239كانون األول   13كما يف     

  اجملموع     املرحلة ال ال ة     املرحلة ال انية     املرحلة األوىل    القطاع االقتصادي / املرحلة  
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  80416545494971    -     48479248164130    11457447314663   مايل

  33462047714686    6649164672    0493044264141    8460144124671   صناعة
 32410249314287     534523    92148764701    9443649844861   جتارة

  76440004306    -     -     76440004306   عقارات
  39043104553    -     -     39043104553   زراعة

  7437644034738    6246064915    30644934803    6498941204960  أفراد وخدمات
  330440042314343    30746354326    50471146334399    59456247864816   ايإلايل
 

 :قصخاطر السو 

سوق بشيل رئيسي كًا م  صخاطر أسعار الفائدة وصخاطر العمات، حيث تت  متابعة صخاطر السوق بشيل يومي م  خال التأكد م  صخاطر ال تتضم 
 الفوائد . تنتج صخاطر السوق م  احتمال التغري يف نسبوالقوانني واألنظمة النافذة والسياسات وايإجرا ات احملددة م  قبل جملس ايإدارة ابلسقو االلتزام 

 إخل....ويف أسعار السلع وأسعار صر  العمات األجنبية واملوجودات املالية 
 اثناندة بنسبة ئيقوم البنك بصورة دورية بتقيي  صخاطر أسعار الفائدة ليل عملة م  العمات الرئيسية يف حمفظته م  خال دراسة أتثري تغري معدالت الفا

ية تصادية. كما يقوم البنك بتقيي  صخاطر أسعار صر  العمات األجنبية م  خال مراقبة مستمرة لوضعيته الصافاالق وقيمتهاابملائة على عوائد هذه املعدالت 
 .املقبولةاملستوايت  م ض ئهاوايإلالية م  العمات األجنبية، وحيرص على املتابعة اليومية لوضعية العمات األجنبية املتداول هبا مع التشديد على إبقا

  ارة صخاطر السوق هو ايإبقا  على مستوى معتدل م  التعرض للمخاطر اليت هلا نتائج سلبية على أرابح البنك أو قيمته االقتصادية، حيث يتإد أهدا أه  
 إجرا  سلسة م  اختبار اجلهد واليت تسمح بتقدير حج  املخاطر اليت قد يتعرض هلا البنك يف حال:

 ل فرتة زمنية حمددة وأثرها على تقيي  مراكز القطع املوجودةتقلبات أسعار الصر  ارتفاعاً أو هبوطاً خا .3
   تذبذب أسعار الفائدة يف السوق ارتفاعاً أو هبوطاً خال فرتة زمنية حمددة. .0
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 :الفائدة أسعار صخاطر
  ملخاطر أســـعار املالية، يتعرض املصـــر تنج  صخاطر أســـعار الفائدة ع  احتمال أتثري التغريات يف أســـعار الفائدة على أرابح املصـــر  أو على قيمة األدوات 

لفوائد يف فرتة ا الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوات كبرية يف مبالغ املوجودات واملطلوابت حســـــــــب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أســـــــــعار
وجودات واملطلوابت وحتديد ســــــــقو  حلج  اخلســــــــائر النالة ع  زمنية معينة ويقوم املصــــــــر  إبدارة هذه املخاطر ع  طريق مراجعة أســــــــعار الفوائد على امل

 احتمال تغري أسعار الفوائد.

 ملوجوداتا اســـــــتحقاقات يف الفجوات دراســـــــة ويت  الدورية اجتماعاهتا خال م  الفائدة أســـــــعار صخاطر بدراســـــــة واملطلوابت إدارة املوجودات جلنة تقوم
 .األمر زملإذا  التحوط اسرتاتيجيات وتطبيق عليها املوافق ابحلدود ومقارنتها واملتوقعة ائدةالس الفائدة أبسعار أتثرها ومدى واملطلوابت
 %0 الفائدة سعر يف للتغري الفائدة أسعار ملخاطر اليمي الوصف

 %0 الزايدة أثر
  0202األول  كانون 13  
      األثر على الربح           
  حقوق املليية األثر على     ريبةقبل الض     الرتاكمية الفجوة    العملة  
 .س.ل     .س.ل     .س.ل      
  86643924237    3435449022200    57474622232299   أمرييي دوالر 
 ( 4248554611) ( 5444742377) ( 0470127282817 )   يورو 
   0024146     0914795    3446894761   اسرتليين جنيه 
    04203     04694     3144729    ايابين ي  
   524712     674642    141834979   فرنك سويسري 
 ( 46840024605) ( 60420942367) ( 13203427282109 )    سورية لرية 
 (  104697) (  414596) ( 043794825)  العمات األخرى 

 
 %0 النقص أثر

  0202األول  كانون 13  
     بحاألثر على الر            
  األثر على حقوق املليية     قبل الضريبة     الرتاكمية الفجوة    العملة  
 .س.ل     .س.ل     .س.ل      
 ( 86643924237) ( 3435449022200)   57474622232299   أمرييي دوالر 
   4248554611    5444742377  ( 0470127282817 )   يورو 
 (  0024146) (  0914795)   3446894761   اسرتليين جنيه 
 (  04203) (  04694)    3144729    ايابين ي  
 (  524712) (  674642)   141834979   فرنك سويسري 
   46840024605    60420942367  ( 13203427282109 )    سورية لرية 
    104697     414596  ( 043794825)  العمات األخرى 
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 %0 ايدةالز  أثر
  0239األول  كانون 13  
      األثر على الربح           
  األثر على حقوق املليية     قبل الضريبة     الرتاكمية الفجوة    العملة  
 .س.ل     .س.ل     .س.ل      
  08347864434    17547354038    38478547624875   أمرييي دوالر 
 ( 3148224716) ( 3844224983) ( 90242494209 )   يورو 
   704578     964772    448184527   اسرتليين جنيه 
    745     991     494673    ايابين ي  
   074927     174029    348624416   فرنك سويسري 
 ( 00842724199) ( 12422912865) ( 35202426912069 )    سورية لرية 
   754359     3224030    245423246   العمات األخرى 

 
 %0 النقص أثر

  0239األول  كانون 13  
     األثر على الربح           
  األثر على حقوق املليية     قبل الضريبة     الرتاكمية الفجوة    العملة  
 .س.ل     .س.ل     .س.ل      
 ( 08347864434) ( 17547354038)   38478547624875   أمرييي دوالر 
   3148224716    3844224983  ( 90242494209 )   يورو 
 (  704578) (  964772)   448184527   اسرتليين جنيه 
 (  745) (  991)    494673    ايابين ي  
 (  074927) (  174029)   348624416   فرنك سويسري 
   00842724199    12422912865  ( 35202426912069)    سورية لرية 
 (  754359) (  3224030)   542324624   العمات األخرى 
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 :العمات صر  أسعار صخاطر
 ايإدارة بوضع وتقوم له، لرئيسيةا العملة السورية اللرية املصر  يعترب. األجنبية العمات صر  أسعار يف التغريات بسبب املالية األداة قيمة بتذبذب تتم ل
 .احملددة املستوايت تتجاوز ال املراكز أن م  للتأكد يومي بشيل املراكز مراقبة يت و  مات،الع ملراكز حدود
 املتغريات بقية بقا  مع لصر ا أسعار يف معقول تغري حدوث حال يف اخلسائر وأ األرابح صايف على التغريات أثر ملراقبة احلساسية حتليل إبعداد املصر  يقوم
 صايف املوجب املبلغ مي ل بينما وحدامل املليية حقوقالتغريات يف أو  الدخل املوحد بيان يف املتوقع االخنفاض صايف أدانه اجلدول يف السالب املبلغ مي ل. اثبتة

 .املتوقع االرتفاع

 
 %32 العملة صر  سعر يف أو النقصان للزايدة العمات صر  أسعار صخاطر

 %32 لزايدةا أثر
  0202األول  كانون 13  
      على األثر           
   املسامهنيحقوق إىل  املرحل األثر     الربح قبل الضريبة     مراكز القطع    العملة  
 .س.ل     .س.ل     .س.ل      
   6481347794527    6481347794527    68413747954268   قطع بنيوي أمرييي دوالر 
  8043464843    32945094303    3429540934034  تشغيليدوالر أمرييي قطع  
    0524077     1114720    141174201    يورو 
   042844978    047794973    0747994729   اسرتليين جنيه 
    334064     354238     3524376    ايابين ي  
   5964176     7954368    749534679   سويسري فرنك 
   341424055    347874226    3748724263   أخرى عمات 

 
 %32 النقص أثر

  0202األول  كانون 13  
      على األثر           
   املسامهني األثر املرحل إىل حقوق     الربح قبل الضريبة     مراكز القطع    العملة  
 .س.ل     .س.ل     .س.ل      
 ( 6481347794527) ( 6481347794527)   68413747954268   قطع بنيوي أمرييي دوالر 
 ( 8043464843) ( 32945094303)   3429540934034  تشغيليدوالر أمرييي قطع  
 (  0524077) (  1114720)   141174201    يورو 
 (  042844978) ( 047794973)   0747994729   اسرتليين جنيه 
 (  334064) (  354238)    3524376    ايابين ي  
 (  5964176) (  7954368)   749534679   سويسري فرنك 
 (  341424055) ( 347874226)   3748724263   أخرى عمات 
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 %32 لزايدةا أثر
  0239األول  كانون 13  
      على األثر           
   املسامهني األثر املرحل إىل حقوق     الربح قبل الضريبة     مراكز القطع    العملة  
 .س.ل     .س.ل     .س.ل      
  0417345434094    0417345434094    01473544304918   قطع بنيوي أمرييي دوالر 
  3846514524    0448734118    04847314179  قطع تشغيلي أمرييي دوالر 
 (  3874719) (  0524139) ( 045214387 )   يورو 
   6904395     9004906    940094062   اسرتليين جنيه 
    14705     44967     494673    ايابين ي  
    3484139     3974759    349774587   سويسري فرنك 
   5704636     7614488    746144876   أخرى عمات 

 
 %32 النقص أثر

  0239األول  كانون 13  
      على األثر           
   املسامهني األثر املرحل إىل حقوق     لضريبةالربح قبل ا     مراكز القطع    العملة  
 .س.ل     .س.ل     .س.ل      
 ( 0417345434094) ( 0417345434094)   01473544304918   قطع بنيوي أمرييي دوالر 
 ( 3846514524) ( 0448734118)   04847314179  قطع تشغيلي أمرييي دوالر 
    3874719     0524139  ( 045214387 )   يورو 
 (  6904395) (  9004906)   940094062   اسرتليين جنيه 
 (  14705) (  44967)    494673    ايابين ي  
 (  3484139) (  3974759)   349774587   سويسري فرنك 
 (  5704636) (  7614488)   746144876   أخرى عمات 
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  الفائدة إعادة تسعري فجوة
 :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة إعادة تسعري فرتات على يفالتصن يت 

  0202األول  كانون 13كما يف      
  م  سنة   أشهر 9 م    أشهر 6 م    أشهر 1 م    شهر م      
  حت سنتني   سنة حت   أشهر 9 حت   أشهر 6 حت   أشهر 1 حت    الشهر دون  

 ل.س.   ل.س   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  املوجودات 
  -   -   -   -   -   10470542744618 املركزي سورية مصر  لدى وأرصدة نقد

  -   -   -   -   3442249194610  351440049844251 مصار  لدى أرصدة
  -   -   -   -   -   99949834433 مصار  لدى إيداعات
  5213322262643  3216221382343  3249429332139  3221622342765  3206022162800  44123832387  املباشرة االئتمانية التسهيات صايف

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م 
  -   -   -   -   -   -  خال الدخل الشامل اآلخر 

  -   -   -   -   -   -  اثبتة موجودات
  -   -   -   -   -   -  ملموسة غري موجودات
  -   -   -   -   -   -  أخرى موجودات

  -   -   -   -   -   -  حقوق استخدام األصول املستأجرة
  -   -   -   -   -   -  املركزي سورية مصر  لدى جممدة وديعة
  5213322262643  3216221382343  3249429332139  3221622342765  0266029762454  387259320032089 املوجودات جمموع 

   املطلوابت 
  -   -   -   -   -   66418544294325 صار امل ودائع
  -   01845864322  37445224222  0449749994339  1469043754803  97408845504978 الزابئ  ودائع

  5649164514  -   -   440914474  -   4241344790 نقدية أتمينات
  -   -   -   -   -   -  متنوعة صخصصات

   -   -   -   -   -   -  األجارالتزامات عقود 
  -   -   -   -   -   -  ضريبةال صخصص
  -   -   -   -   -   -  أخرى مطلوابت

  5629162514  01845864322  37445224222  5202090259140  1469043754803  361273420762875 املطلوابت جمموع 
  5205422722327  3230327102243  3210224332139 ( 3246620772808) ( 3220923992167)  01287629442434 الفائدة إعادة تسعري فجوة
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  / )ربع( الفائدة إعادة تسعري فجوة
 :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة إعادة تسعري فرتات على التصنيف يت 

  0202األول  كانون 13كما يف      
 رال تتأث   أك ر م    سنوات 4م     سنوات 1م     م  سنتني  
  اجملموع   أبسعار الفوائد   سنوات 5   سنوات 5حت    سنوات 4حت    سنوات 1حت   

 ل.س.   ل.س   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  املوجودات 
  46448349184103  31475648614681  -   -   -     املركزي سورية مصر  لدى وأرصدة نقد

  354480149014685  -   -   -   -     مصار  لدى أرصدة
  99949834433  -   -   -   -     مصار  لدى إيداعات
  08443643974868  1278520822183  1453144594771  0465148804181  1236229552391  4219523532061  املباشرة االئتمانية التسهيات صايف

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م 
  43346634203  43346634203  -   -   -   -  خال الدخل الشامل اآلخر 

  1432845944227  1432845944227  -   -   -   -  اثبتة موجودات
  05242554346  05242554346  -   -   -   -  ملموسة غري موجودات
  3499147644072  3499147644072  -   -   -   -  أخرى موجودات

  3403546894533  3403546894533  -   -   -   -  حقوق استخدام األصول املستأجرة
  8489646624137  8489646624137  -   -   -   -  املركزي سورية مصر  لدى جممدة وديعة
  046459844654557  11243825682116  1453144594771  0465148804181  1236229552391  4219523532061 املوجودات جمموع 

   املطلوابت 
  66418544294325  -   -   -   -   -  صار امل ودائع
 321489348344238  -   -   -   -   -  الزابئ  ودائع

  3424340284747  91946614947  -   -   -   -  نقدية أتمينات
 3411944124940  3411944124940  -   -   -   -  متنوعة صخصصات

  0541994178  0521992178  -   -   -   -  األجارالتزامات عقود 
  17343444970  17343444970  -   -   -   -  ضريبةال صخصص
  4492341284997  4492341284997  -   -   -   -  أخرى مطلوابت

  377495547364359  7257629482016  -   -   -   -  املطلوابت جمموع 
  68464047494198  05284326022322  4594771414531  0465148804181  1236229552391  4219523532061 الفائدة إعادة تسعري فجوة
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  الفائدة إعادة تسعري فجوة
 :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة إعادة تسعري فرتات على التصنيف يت 

  0239األول  كانون 13كما يف      
  م  سنة   أشهر 9 م    أشهر 6 م    أشهر 1 م    شهر م      
  حت سنتني   سنة حت   أشهر 9 حت   أشهر 6 حت   أشهر 1 حت    الشهر دون  

 ل.س.   ل.س   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  املوجودات 
  -   -   -   -   -   36415147524481 املركزي سورية مصر  لدى وأرصدة نقد

  -   -   -   -   99949444162  51443042184632 مصار  لدى أرصدة
  -   -   -   -   37343514651  3403845624122 مصار  لدى إيداعات
  1200026132485  3267325102115  3285721062160  5245828122529  4244620862397  4224323542215  املباشرة االئتمانية التسهيات صايف

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م 
  -   -   -   -   -   -  خال الدخل الشامل اآلخر 

  -   -   -   -   0486542224222  -  ليلفة املطفأةاب موجودات مالية
  -   -   -   -   -   -  اثبتة موجودات
  -   -   -   -   -   -  ملموسة غري موجودات
  -   -   -   -   -   -  أخرى موجودات

  -   -   -   -   -   -  حقوق استخدام األصول املستأجرة
  -   -   -   -   -   -  املركزي سورية مصر  لدى جممدة وديعة
  1200026132485  3267325102115  3285721062160  5245828122529  8248021842032  75220525212408 املوجودات جمموع 

   املطلوابت 
  -   -   -   -   -   04461543604338 صار امل ودائع
  -   -   1949934222  5840394974  1047214329  64496245994437 الزابئ  ودائع

  -   5546134036  -   542264452   34152  1544844435 نقدية أتمينات
  -   -   -   -   -   -  متنوعة صخصصات

  -   -   -   -   -   -  األجارالتزامات عقود 
  -   -   -   -   -   -  ضريبةال صخصص
  -   -   -   -   -   -  أخرى مطلوابت

  -   5546134036  2222192993  0062404461  1047244459  04529524613489 املطلوابت جمموع 
  1200026132485  3263529232339  3283721152160  5219526242285  8244926792753 ( 34262527402500) الفائدة إعادة تسعري فجوة
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  / )ربع( الفائدة إعادة تسعري فجوة
 :أقرب أيهما االستحقاقأو  ائدةالف إعادة تسعري فرتات على التصنيف يت 

  0239األول  كانون 13كما يف      
 ال تتأثر   أك ر م    سنوات 4م     سنوات 1م     م  سنتني  
  اجملموع   أبسعار الفوائد   سنوات 5   سنوات 5حت    سنوات 4حت    سنوات 1حت   

 ل.س.   ل.س   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  املوجودات 
  04464941054458  8409545744975  -   -   -     املركزي سورية مصر  لدى وأرصدة نقد

  54443349804972  -   -   -   -     مصار  لدى أرصدة
  3418947314951  -   -   -   -     مصار  لدى إيداعات
 12400540104481  3234027532357  0459748124312  3248326252415  3278027212419  0250025832199  املباشرة االئتمانية التسهيات صايف

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م 
  34444534003  34444534003  -   -   -   -  خال الدخل الشامل اآلخر 

  0486542224222  -   -   -   -   -  ابليلفة املطفأة موجودات مالية
  0417243054320  0417243054320  -   -   -   -  اثبتة موجودات
  00844754406  00844754406  -   -   -   -  ملموسة غري موجودات
  3456249494528  3456249494528  -   -   -   -  أخرى موجودات

  73642714062  73642714062  -   -   -   -  حقوق استخدام األصول املستأجرة
  1400142134188  1400142134188  -   -   -   -  املركزي سورية مصر  لدى جممدة وديعة
  303478441624769  04217374683441  0459748124312  3248326252415  3278027212419  0250025832199 املوجودات جمموع 

   املطلوابت 
  04461543604338  -   -   -   -   -  صار امل ودائع
  65429345314522  -   -   -   -   -  الزابئ  ودائع

  65441784624  55840554371  -   -   -   -  نقدية أتمينات
  40744174838  40744174838  -   -   -   -  متنوعة صخصصات

  6649564810  6649564810  -   -   -   -  األجارالتزامات عقود 
  33749664727  33749664727  -   -   -   -   ضريبةال صخصص
  0438047944322  0438047944322  -   -   -   -  أخرى مطلوابت

  91437640294679  1215124322612  -   -   -   -  املطلوابت جمموع 
  08462843534292  34228420752606  0459748124312  3248326252415  3278027212419  0250025832199 الفائدة إعادة تسعري فجوة
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 تركز املخاطر يف العمات األجنبية
  2020األول  كانون 13يف كما    
  اجملموع   أخرى عمات   ايابين ي    اسرتليين جنيه   يورو   أمرييي دوالر   
  .س.ل   ل.س.   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  املوجودات 
  03477845544085  749864400  -   3142914005  6459247304538  35436647604302 املركزي سورية مصر  لدى وأرصدة نقد

  353464847034705  36244514208   3524376  3747484604  59445145844828  90423647854289 مصار  لدى أرصدة
  37547184739   54769  -    054150  8544144669  9240704909 أخرى موجودات

  8464749354717  -   -   -   -   8464749354717 املركزي سورية مصر  لدى جممدة وديعة
  380405249124466  36844454039   3524376  1248674023  66430947134995  335490347154875 املوجودات جمموع 
 املطلوابت 
  65442949604863  7445694126  -   -   59400244144668  6433449584887 مصار  ودائع
  45425942824447  6842504333  -   142584862  6471644964547  18405344704909 الزابئ  ودائع

  72142874971  -   -   -   549874316  69743224817 نقدية أتمينات
  3425545544949  -   -   -   7846954195  97648594554  متنوعة صخصصات
  17343444970   04260  -    84610  1941074330  11348274366 ضريبةال صخصص
  38349244114  -   -   -   4433445445  31644524002 أخرى مطلوابت
  330478247154516  34046014479  -   142674490  66430641944970  46452846494591 املطلوابت جمموع 
  69447243944912  0548034742   3524376  0747994729  141174201  69443142864080 امليزانية داخل الرتكز صايف
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 ألجنبيةتركز املخاطر يف العمات ا
  0239األول  كانون 13كما يف    
  اجملموع   أخرى عمات   ايابين ي    اسرتليين جنيه   يورو   أمرييي دوالر   
  .س.ل   ل.س.   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  املوجودات 
  5485243844356  047414258  -   441974621  3414641464637  4449646964878 املركزي سورية مصر  لدى وأرصدة نقد

 54432447154937  3418645464916   494673  548814218  39452248024980  11403344154092 مصار  لدى أرصدة
  00046294326   369  -    691  0041274229  02241234015 أخرى موجودات

  4488142234981  -   -   -   -   1422349814488 املركزي سورية مصر  لدى جممدة وديعة
  61437945304667  3418940924361   494673  3240834114  02486944744628  42493244364893 املوجودات جمموع 
 املطلوابت 
  00444347814545  0442044000  -   -   38457840744525  1481944844838 مصار  ودائع
  36412743834604  3415546534674  -   342444513  0401846754569  30473348294852 الزابئ  ودائع

  04546434185  -   -   -   349284428  04147104977 نقدية أتمينات
  1240944190  -   -   -   0444134522  548604890  متنوعة صخصصات
  33729662727   32824  -    72541  3427212198  32120512960 الضريبة صخصص
  5623122492  -   -   -   9842435231  4023462275 أخرى مطلوابت
  19439849984341  3417946774722  -   342504274  02487349774795  36494640924574 املطلوابت جمموع 
  01498245344504  946304461   494673  940094062 ( 045214387)  01496443064137 امليزانية داخل الرتكز صايف
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 األعمال صخاطر -
 واليت حمليطةا واالقتصادية السياسية الظرو  ع  الناجتة األخطار ومنها عامة، بصفة املصار  قطاع على تؤثر عوامل عدة م  األعمال اطرصخ تنشأ 

 اسبةاملن ايإجرا ات اختاذو  مستمر بشيل املخاطر تلك بتقيي  إدارة املصر  تقوم. األعمال نتائج على السلبية املؤشرات م  العديد طياهتا يف حتمل
 .للمصر  املايل والوضع األعمال نتائج على أثرها م  ايإميان بقدر للتقليل

 املسبق الدفع صخاطر -
 عوامل إن. استحقاقها لقب مستحقاهت أو  اللتزاماهت  العما  دفعأو  طلب نتيجة مالية خسائرإىل  املصر  تعرض يف تيم  املسبق الدفع صخاطر إن 

 املسبق الدفع صخاطر أتثري عتربي املصر  فإن وابلتايل،. املصر  هبا يعمل اليت األسواق يف جوهرية غري هي املسبق الدفعإىل  تؤدي األخرى اليت السوق
 .املسبق الدفع ع  تنتج قد مقبوضة غرامات أية االعتبار بعني األخذ بعد جوهري، غري املقبوضة الفائدة صايف على

 :ملالع استمرارية وخطة الطوارئ خطة ع  حملة -

، مت تبين خطة للطوارئ واستمرارية العمل ملواجهة 0228أاير  5الصادر بتاريخ  4/م ن/ب193التزاماً  بادئ ابزل وقرار جملس النقد والتسليف رق   
 البشرية كما يلي: دسيناريوهات متنوعة قد تؤثر على الركائز األساسية لعمل اجملموعة سوا  املتعلقة  يان العمل أو التجهيزات التقنية أو املوار 

 فيما خيص ميان العمل مت حتضري خطة مرنة النتقال وتشغيل إدارة اجملموعة م  موقع اثين بديل ومؤقت، جمهز خلدمة فريق عمل رئيسي يإدارة -
 األنشطة احليوية للمجموعة أثنا  حدوث أزمة ما.

نظام اجملموعة تقنيات احتياطية )برجمية وجتهيزات مادية( لضمان استمرار العمل بابلنسبة للتجهيزات التقنية الداعمة للعمل املصريف، فقد مت رمني  -
 األساسي والربط الشبيي لفروع اجملموعة وإدارهتا إضافة لتامني أنظمة اتصاالت طوارئ بديلة.

ع إدارة استمرارية لانتقال والعمل م  موقفيما خيص املوارد البشرية، فقد مت اختيار فريق عمل رئيسي وآخر بديل، م  أصحاب اخلربات واليفا ات  -
 العمل.

 :السيولة صخاطر
طر يت  مراقبة السيولة اتتم ل صخاطر السيولة يف عدم قدرة اجملموعة على توفري التمويل الازم لتأدية التزاماهتا يف تواريخ استحقاقها. وللوقاية م  هذه املخ

فة إىل إدارة املوجودات واملطلوابت بشيل حيقق نسب سيولة عالية، كما تقوم اجملموعة بتقدير بشيل يومي واالعتماد على مصادر متويل متنوعة إضا
 التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضماانت املمي  تسييلها لتوفري السيولة عند احلاجة.

 ذلك،إىل  ابيإضافة. يولةالس يف منظورة غري نقص حالة أي ضد كحماية بسهولة تسييلها ميي  للتسويق عالية قابلية ذات  وجودات املصر  حيتفظ
 املركزي سورية مصر  لدى الزامي واحتياطي املصر  رأمسال م  %32 تساوي املركزي سورية مصر  لدى إلزامية وديعة على ابحملافظة املصر  يقوم
 جملس قرار ناً  علىب السيولة نسبة حساب ومت الطارئةو  الطبيعية الظرو  أساس على السيولة رقابةو  قياس يت . الزابئ  ودائع متوسط م  %5 تعادل
 .0229 ال اين تشري  00 بتاريخ الصادر 588 رق  التسليفو  النقد
 . امل قلة امليزانية خارج االلتزاماتو  العما  مطلوابتإىل  املتداولة املوجودات صايف لنسبة حدود على املصر  حيافظ

   0202   0239  
  %   %  

  91459   328469 السنة لخا املتوسط 
   320456   339487 نسبة أعلى 
   85450   81484 نسبة أقل 
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 :املوحدة املالية البياانت بتاريخ التعاقدي لاستحقاق املتبقية الفرتة أساس على( صخصومة غري) واملطلوابت املوجودات توزيع أدانه اجلدول يلخص
  0202األول  كانون 13   

  الطلب عند  
    بدون    م  أك ر   أشهر تسعة بني   أشهر ستة بني    أشهر ثاثة بني   شهر بني   أايم مثانية بني    م  أقل ىلإ  
  اجملموع   استحقاق   سنة   وسنة   وتسعة أشهر   أشهر وستة    أشهر وثاثة   وشهر   أايم مثانية  
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  

 لدى وأرصدة نقد
  46448349184103  5481842764361  -   -   -   -   -   -   42464148604358 املركزي سورية مصر  
  354480149014685  -   -   -   -   -   3442249194610  320482948924513  52463142914500 مصار  لدى أرصدة

  99949834433  -   -   -   -   -   -   -   99949834433 مصار  لدى إيداعات
  08443643974868 ( 12144184300)  39492045024310  0427248374323  0430448534702  3460949714345  3496148844199  16140994851  66440894642  املباشرة االئتمانية التسهيات صايف

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م 
  43346634203  43346634203  -   -   -   -   -   -   -  اآلخرخال الدخل الشامل  

  1432845944227  1432845944227  -   -   -   -   -   -   -  اثبتة موجودات
  05242554346  05242554346  -   -   -   -   -   -   -  ملموسة غري موجودات
  3499147644072  9940944562  3944254104  4447634708  8841194002  33245874371  35042984678  04847364632  3401245624977 أخرى موجودات

  3403546894533  3403546894533  -   -   -   -   -   -   -  حقوق استخدام األصول املستأجرة
  لدى جممدة وديعة
  4137848964662  8489646624137  -   -   -   -   -   -   -  املركزي سورية مصر  
  046459844654557  39453645904621  39490349054456  0433545784809  0403143924942  3474245624138  1453649004729  321440349264994  94435347874728 املوجودات جمموع  

  66418544294325  -   -   -   -   -   -   58405043224222  8431141294325 صار امل ودائع
  321489348344238  -   -   01845864322  37445224222  0449749994339  1469043754803  9430040304903  88436641424257 الزابئ  ودائع

  3424340284747  -   5649164514  -   -   440914474  32949154816  32546764524  76441664199 نقدية أتمينات
  3411944124940  -   -   -   -   -   -   3411944124940  -  متنوعة صخصصات
  0541994178  -   0140814015  -   -    7124881  -   -   341854062 األجارعقود التزامات 
  17343444970  -   -   -   -   17343444970  -   -   -  ضريبةال صخصص
  4492341284997  -    3814955  047184344  444804386  1743714808  1645984669  0342064584  4479943254613 أخرى مطلوابت

  377495547364359  -   8244214704  04341044044  37849804386  0493341404076  1481847324106  68484244464953  323486445264450 املطلوابت جمموع  

  68464047494198  39453645904621  39484345034710  3487440544585  0421440284754 ( 3495872478343) ( 10347874637)  14458344624241 ( 7473047384744) الصايف
. 
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 يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوابت وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها:
  0239األول  كانون 13   

  الطلب عند  
    بدون    م  أك ر   أشهر تسعة بني   أشهر ستة بني    أشهر ثاثة بني   هرش بني   أايم مثانية بني    م  أقل إىل  
  اجملموع   استحقاق   سنة   وسنة   وتسعة أشهر   أشهر وستة    أشهر وثاثة   وشهر   أايم مثانية  
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  

 لدى وأرصدة نقد
  04464941054458  1447341144318  -   -   -   -   -   -   03437749934102 املركزي يةسور  مصر  
  54443349804972  -   -   -   -   -   99949444162  42442441324455  31422747084355 مصار  لدى أرصدة

  3418947314951  -   -   -   -   -   37343514651  03846714912  99948864172 مصار  لدى إيداعات
  12400540104481  3487041304645  32470348814857  3457141244070  3475443594626  5417248654904  4467242844020  3434640884713  1433641114046  املباشرة االئتمانية التسهيات صايف

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م 
  34444534003  34444534003  -   -   -   -   -   -   -  خال الدخل الشامل اآلخر 

  0486542224222  -   -   -   -   -   0486542224222  -   -  ابليلفة املطفأة موجودات مالية
  0417243054320  0417243054320  -   -   -   -   -   -   -  اثبتة موجودات
  00844754406  00844754406  -   -   -   -   -   -   -  ملموسة غري موجودات
  3456249494528  9940944562  3047394371  1041714228  5245514669  7048284212  38448074603  30443864011  98443874034 أخرى موجودات

  73642714062  73642714062  -   -   -   -   -   -   -  حقوق استخدام األصول املستأجرة
  لدى جممدة وديعة
  1400142134188  1400142134188  -   -   -   -   -   -   -  املركزي وريةس مصر  
  303478441624769  30430542974742  32471446214212  3462546774082  3482447314075  5444146714954  8489342294816  43489144594149  19408643064125 املوجودات جمموع  

  04461543604338  -   -   -   -   -   -   38456749424222  6426740004338 صار امل ودائع
  65429345314522  -   -   -   1949934222  5840394974  1047214329  02485840484622  44432041524837 الزابئ  ودائع

  65441784624  -   -   5546134036  -   542264452  33949874987  03349444700  06348284009 نقدية أتمينات
  40744174838  -   -   -   -   -   -   40744174838  -  متنوعة صخصصات
  6649564810  -   0140394395  -   4142474927   6824381  -   -    94547 األجارعقود التزامات 

  33749664727  -   -   -   -   33749664727  -   -   -  صخصص الضريبة
  0438047944322  -   -    6734766   0814977   7764707   3684674  0842754658  5048374098043 أخرى مطلوابت

  91437640294679  -   0140394395  5641204980  8141004884  38046524243  35048594772  42429146464798  50458440284229 املطلوابت جمموع  

  08462843534292  30430542974742  32473341814815  3454941744098  3470341924193  5406342014931  8471843524266  3347994830455 ( 31409842834724) الصايف
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 امليزانية خارج بنود
   0202األول  كانون 13كما يف      

  اجملموع   سنوات 5 م  أك ر   سنوات 5 لغاية   سنة لغاية    
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    

  746734948  -   -   746734948 مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيات سقو 
  88645024523  -   -   88645024523 مستغلة غري مباشرةغري  ائتمانية تسهيات سقو 
  3488748474804  -   1140104118  3485446354486  لزابئ  صادرة كفاالت

  34488546094236  -   -   34488546094236 كفاالت صادرة ملصار 

    37461444164953  1140104118   -  37466746694089  
 

   0239األول  كانون 13كما يف      
  اجملموع   سنوات 5 م  أك ر   سنوات 5 لغاية   سنة لغاية    
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    

  6431343574521  -   -   6431343574521 مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيات سقو 
  3403949094258  -   -   3403949094258 مستغلة غري مباشرةغري  ائتمانية تسهيات سقو 
  3449440774145  -   7548004352  3443844554395  لزابئ  صادرة كفاالت

  4485342344279  -   -   4485342344279 كفاالت صادرة ملصار 

    31460245554815  7548004352   -  31469641774985  
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 التشغيل صخاطر

دما تعجز أنظمة نمت ل املخاطر التشغيلية صخاطر اخلسائر الناجتة ع  عمليات االحتيال، تعطل األنظمة، األخطا  البشرية، وعوامل داخلية وخارجية أخرى. ع
دية. ال تتوقع متطلبات قانونية وتشريعية كما قد تسبب خسائر ما الرقابة ع  العمل، فإن املخاطر التشغيلية قد تسبب أضرار على مسعة اجملموعة، تنشئ

قابة تتضم  فصل املهام الر اجملموعة إزالة كل املخاطر التشغيلية ولي  ميينها إدارة هذه املخاطر عرب نظام رقابة متيامل ومراقبة ومتابعة املخاطر احملتملة. إن 
 ظفني وتقيي  ايإجرا ات، إضافًة إىل إجرا ات التدقيق الداخلي. بفاعلية، إجرا ات التفويض واملراقبة، تدريب املو 

املخاطر التشغيلية و  يت  االعتماد على سلسلة م  ايإجرا ات لنشر التوعية م  خال التدريب املتواصل على كيفية تبليغ وتبادل املعلومات  ا يتعلق ابألحداث
ملتبعة خاطر التشغيلية حيث يت  جتميعها ومعاجلة بياانهتا لاستفادة منها م  أجل تقيي  ايإجرا ات اوابعتماد منهج تعبئة استمارات ترسل إىل قس  إدارة امل

 يف اجملموعة وحتسينها.

يل بتحضريه غم  أه  األساليب املتبعة لقياس وختفيف صخاطر التشغيل هو اعتماد منوذج التقيي  الذايت للمخاطر والضوابط الذي تقوم إدارة صخاطر التش
مها اليومية إضافة اتعاون مع رؤسا  األقسام يف اجملموعة. يت  م  خال هذا التقيي  الذايت حتديد مستوايت املخاطر اليت تواجهها األقسام خال أدائها ملهابل

تخفيف املخاطر اليت مت آليات لإىل حتديد املسؤوليات وأتثري هيذا صخاطر على القس  أو الفرع الذي يت  تقييمه. يت  استعمال هذا املنهج م  أجل اقرتاح 
ددة م  حم حتديدها والعمل على معاجلتها بشيل هنائي. إن أحد أساليب ختفيف املخاطر التشغيلية أيضا هو اعتماد بوالص التأمني م  اجل تغطية أنواع

كيفية حتديدها والتبليغ على أنواع املخاطر التشغيلية و  صخاطر التشغيل، كذلك القيام بدورات تدريبية ليافة األقسام الرئيسية والفروع م  اجل تعريف اجلميع
 عنها للقس  املختص.

 الصناعة املصرفية، ملتزمة يفابلنسبة ملخاطر االلتزام حترص اجملموعة يف تنفيذ كافة أعماهلا على مبادئ االمت ال الراسخة واليت تستند إىل أعلى املعايري املهنية 
 لتزام ابملتطلبات الرقابية. بنصوص وروح التعليمات لتحقيق اال

 
 التحليل القطاعي -19

 أ. معلومات ع  قطاعات أعمال املصر :

 يت  تنظي  املصر  ألغراض إدارية م  خال قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
 حساابت األفراد -
 حساابت املؤسسات -
 اخلزينة -
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 فيما يلي معلومات ع  قطاعات أعمال املصر :
 كانون  13 للسنة املنتهية يف     0202كانون األول   13تهية يف للسنة املن       

  0239األول      اجملموع     أخرى     اخلزينة     املؤسسات     األفراد       
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.       

  5437345884852    50455341364109    -     49477944764449    1478744004655  ( 3423545804775)  إلايل الدخل التشغيلي 
  -     -     -   ( 3431747614675)   37447474344    96142364513   التحويات بني القطاعات

 )مصرو ( / اسرتداد صخصص 
 ( 69043974817) ( 5402749794217)   -   ( 7417741474171) ( 46654772469)   6442824860   خسائر ائتمانية متوقعة 

  4447941934231    44457040794304    -     43406441654423    1409641994325    3345344638    نتائج األعمال
 ( 1431245124751) ( 4449849524820) ( 4449849524820)   -     -     -   مصاريف غري موزعة على القطاعات

 3414848624062    42427141084100  ( 4449849524820)   43406441654423    1409641994325    3345344638   قبل الضريبةسنة ال ربح
 ( 33748174743) ( 12046424977) ( 12046424977)   -     -     -     صخصص الضريبة

   3401342004539    19477246874145  ( 7794459348234)   43406441654423    5140964199432    3345344638    ةسنالربح صايف 
 
 كانون األول  13كما يف      0202كانون األول   13كما يف        

  0239     اجملموع     أخرى     اخلزينة     املؤسسات     األفراد       
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.       

 معلومات أخرى:
   337490946774120    042470847384992    -     033496642864567    01459047004030    5436949324033    لقطاعموجودات ا 
  1485446814467    5486947464567    5486947464567    -     -     -   موجودات غري موزعة على القطاعات 
  303478441624769    046459844654557    5486947464567    033496642864567    00145904700403    5436949324033   جمموع املوجودات  
  92443047984024    373452843494384    -     66418545184547    15410247384471    69482348904364    مطلوابت القطاع 
  0476144334475    6444745664975    6444745664975    -     -     -   مطلوابت غري موزعة على القطاعات 
  91437640294679    937749554736435    6444745664975    66418545184547    15410247384471    69482348904364   جمموع املطلوابت  

  3410242974279    3427245704785    3427245704785    -     -     -     املصاريف الرأمسالية
 03743284194    12743644959    12743644959    -     -     -    هاكات وايإطفا اتاالست
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 ب. معلومات التوزيع اجلغرايف:

يف  ةيبني هذا ايإيضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصر  حيث ميارس نشاطه بشيل رئيسي م  خال مركزه الرئيسي يف القطر وشبية فروعه املنتشر 
  .ة السوريةاجلمهورية العربي
 :إيرادات املصر  ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايفموجودات و  فيما يلي توزيع

  0202 كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  اجملموع   خارج سورية   داخل سورية      
  ل.س.   ل.س.   ل.س.      

  50455341364109  1435943474756  49419043684571     إلايل الدخل التشغيلي
 046459844654557 346444449074979  322435145174578     جمموع املوجودات

  3427245704785  -   3427245704785     الرأمسالية اريفاملص
 

  0239 كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  اجملموع   خارج سورية   داخل سورية      
  ل.س.   ل.س.   ل.س.      

  5437345884852  3412440634988  1486741064860     ايل الدخل التشغيليإل
  303478441624769  48487245494643  70493148334308     جمموع املوجودات

  3410242974279  -   3410242974279     الرأمسالية اريفاملص
 
 كفاية رأس املال -24
ملخاطر اليت تازم أنشطته املختلفة. يت  مراقبة مدى كفاية رأس املال م  خال النسب الصادرة  وجب افظ املصر  على رأس مال مناسب ملواجهة احي

 مقررات ابزل الدولية واليت يت  تبنيها م  خال مصر  سورية املركزي.
( 4/م ن/ب051والتسليف رق  ) جملس النقدحسب قرار  %8دىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة يلتزم املصر  ابحملافظة على معدالت تفوق احلد األ

يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأس املال  ا(، كمحسب جلنة ابزل الدولية %8) 0227كانون ال اين   04الصادر بتاريخ 
 التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات.

   التغريات اليت تطرأ على الظرو  االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته. يدير املصر  هييلية رأس ماله وجيري تعديات عليه يف ضو 
عمل املصر  وبشيل ي، ويف سبيل ذلك صر إن أمهية كفاية رأس املال أتيت م  كون رأس املال مصدر أساسي ملواجهة املخاطر املتعددة اليت قد تواجه امل

خاطر اليت قد تيتنف قوم ابملتابعة احل ي ة ليافة املي، و صر تواجه نشاطات وتوظيفات امل مستمر على حتسني ورفع كفا ته يف إدارة املخاطر اليت قد
ىل إ قوم بوضع األسس اليفيلة بتخفيض التعرض هلذه املخاطر قدر ايإميان لتجنب اخلسائر اليت قد تؤثر على متانة رأس املال، وابيإضافةيتوظيفاته، و 

قابة الداخلية واالمت ال األفضل ملتطلبات اجلهات الرقابية، األمر الذي يساعد املصر  يف حتقيق أهدا   عمل املصر  على حتسني إجرا ات الر يذلك 
 كفاية رأس املال.

 كما هو موضح يف اجلدول أدانه يتيون رأس املال التنظيمي م  صايف األموال اخلاصة األساسية واألموال املساندة.
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ىل إ املال وفقًا لتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف يف سورية ذات الصلة واليت تستند يف مضموهنايت  قياس املخاطر عند احتساب كفاية رأس 
يث يت  حتعليمات ومقررات جلنة ابزل، وبشيل عام يت  قياس هذه املخاطر وفقاً ألسلوب املؤشر األساسي مع مراعاة تعليمات جملس النقد والتسليف، 

تصنيف االئتماين إن وجد ووفقًا ألوزان الت قيل املذكورة يف تعليمات جملس النقد والتسليف وذلك بعد طرح املؤوانت قياس صخاطر االئتمان وفقًا لل
يل املشار إليها يف قوالضماانت املقبولة، أما ابلنسبة ملخاطر السوق فت  أخذ قيمة مراكز القطع األجنيب التشغيلية احملمولة وذلك بعد ت قيلها أبوزان الت 

الفوائد   مات اجمللس، وأخرياً يت  قياس املخاطر التشغيلية وفقاً ألسلوب املؤشر األساسي حيث يت  أخذ متوسط ثاثة سنوات لصايف إيراد املصر  متعلي
 والعموالت وم  مث ت قيل الناتج أبوزان الت قيل املذكورة يف تعليمات اجمللس.

 ملال:يوضح اجلدول التايل كيفية احتساب نسبة كفاية رأس ا
   كانون األول  13كما يف      
     0202     0239   
   ل.س.     ل.س.     

 بنود رأس املال األساسي
   5470445224742    6422344674553  رأس املال امليتتب به واملدفوع

   70142114300    70142114300  االحتياطي القانوين
   70142114300    70142114300  االحتياطي اخلاص

   16843474950  (  4474148304480) حمققةأرابح مدورة )خسائر مرتاكمة( / 
   02497449844911    65457741674264  أرابح مدورة غري حمققة

 ( 00844754406) (  05242554346) صايف املوجودات غري امللموسة 
 ( 1045221649) (  1649104522) موجودات آلت ملييتها للمصر  وفا  لديون مستحقة

   08404840934941    67499443224713  األساسيةاألموال اخلاصة صايف 
 ساعدبنود رأس املال امل

 صايف األرابح غري احملققة ع  املوجودات املالية م  
   4740054633    38248124533  منها %52خال الدخل الشامل اآلخر بعد خص   

 عة للتعرضات املصنفةصخصصات لقا  اخلسائر االئتمانية املتوق
   9454447441703    1415847814615  ضم  املرحلتني األوىل وال انية*  

   3734258434402    1451946344346  األموال اخلاصة املساعدة
   46142234094668    73451147344877  صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظيمي(

   329481546154783    068472046924773  املوجودات املرجحة ابملخاطر
   0419442574652    7401644064315  حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر

   07041024285    3437241954761  صخاطر السوق
   0419940604561    1487549174999  املخاطر التشغيلية

   334492340764279    082498544524668   اجملموع
   %05480     %05446   ة رأس املال )%(نسبة كفاي

   %04458     %04402   (%نسبة كفاية رأس املال األساسي )
   %98474     %99426   )%( حقوق املسامهنينسبة رأس املال األساسي إىل إلايل 
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ة ضم  فاالئتمانية املتوقعة للتعرضات املصن امليونة لقا  اخلسائر ملخصصات/م ن( يت  االعرتا  اب4التسليف رق  )و  وجب قرار جملس النقد  *
إليها رصيد  اً املعرت  هبا ضم  هذه األموال، مضاف خصصاتاملرحلتني األوىل وال انية ضم  األموال اخلاصة املساندة، وذلك على أال تتجاوز قيمة امل

ت املرجحة  خاطر االئتمان احملتسبة وفقًا لتعليمات  م  املوجودا %3405حال وجوده(، ما نسبته يف ) حساب االحتياطي العام ملخاطر التمويل
 كفاية األموال اخلاصة الصافية.

والذي تضم  تعديل املادة ال امنة م  قرار جملس النقد والتسليف  0234شباط  06( رريخ 4/م ن/ب3288والتسليف رق  ) النقدصدر قرار جملس 
فروقات تقيي  مركز القطع البنيوي غري احملققة ضم  األموال اخلاصة األساسية ألغراض حبيث يت  إدراج  0228شباط  4( رريخ 3/م ن/ب160رق  )

 .0227( الصادر عام 4/م ن/ب051احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رق  )
 
 املطلوابتو  املوجودات استحقاقات حتليل -34

 :0202األول  كانون 13 يف كما تسويتهاأو  السرتدادها املتوقعة للفرتة وفقاً  وابتواملطل املوجودات حتليل التايل اجلدول يبني
  اجملموع   سنة م  أك ر   سنة لغاية  

 .س.ل   .س.ل   .س.ل  تاملوجودا 
  46448349184103  5481842764361  42464148604358 املركزي سورية مصر  لدى أرصدةو  نقد

  354480149014685  -   354480149014685 مصار  لدى أرصدة
  99949834433  -   99949834433 مصار  لدى إيداعات
  08443643974868  39459942804232  8483743354858 املباشرة االئتمانية التسهيات صايف

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م  
  43346634203  43346634203  -  خال الدخل الشامل اآلخر 

  1432845944227  1432845944227  -  اثبتة موجودات
  05242554346  05242554346  -  ملموسة غري موجودات
  3499147644072  33846994884  3487542644186 أخرى موجودات

  3403546894533  3403546894533  -  حقوق استخدام األصول املستأجرة
  8489646624137  8489646624137  -  املركزي سورية مصر  لدى جممدة وديعة
  046459844654557  19441845384259  027435949474498 املوجودات جمموع 
 املطلوابت 
  66418544294325  -   66418544294325 صار امل ودائع
  321489348344238  -   321489348344238 الزابئ  ودائع

  3424340284747  5649164514  98440704031 نقدية أتمينات
  3411944124940  -   3411944124940 متنوعة تصخصصا

  0541994178  0140814015   043364341 األجارالتزامات عقود 
  17343444970  -   17343444970 صخصص الضريبة

  4492341284997   3814955  4492343054240 أخرى مطلوابت
  937749554736435  8244214704  377487541304415 املطلوابت جمموع 

  68464047494198  19415843344115   09408446154261  الصايف
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 :0239األول  كانون 13 يف كما تسويتهاأو  السرتدادها املتوقعة للفرتة وفقاً  واملطلوابت املوجودات حتليل التايل اجلدول بني
  اجملموع   سنة م  أك ر   سنة لغاية  

 .س.ل   .س.ل   .س.ل  تاملوجودا 
  04464941054458  1447341144318  03437749934102 املركزي سورية مصر  لدى ةأرصدو  نقد

  54443349804972  -   54443349804972 مصار  لدى أرصدة
  3418947314951  -   3418947314951 مصار  لدى إيداعات
  12400540104481  30459443964520  37461342154983 املباشرة االئتمانية التسهيات صايف

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة م  
  34444534003  34444534003  -  خال الدخل الشامل اآلخر 

  0486542224222  -   0486542224222 ابليلفة املطفأة موجودات مالية
  0417243054320  0417243054320  -  اثبتة موجودات
  00844754406  00844754406  -  ملموسة غري موجودات

  3456249494528  33042314711  3444849154775 أخرى وداتموج
  73642714062  73642714062  -  حقوق استخدام األصول املستأجرة

  1400142134188  1400142134188  -  املركزي سورية مصر  لدى جممدة وديعة
  303478441624769  00485947224772  98490446594999 املوجودات جمموع 
 تاملطلواب 
  04461543604338  -   04461543604338 صار امل ودائع
  65429345314522  -   65429345314522 الزابئ  ودائع

  65441784624  -   65441784624 نقدية أتمينات
  40744174838  -   40744174838 متنوعة صخصصات

  6649564810  0140394395  4147174617 األجارالتزامات عقود 
  33749664727  -   33749664727 ريبةصخصص الض
  0438047944322  -   0438047944322 أخرى مطلوابت
  91437640294679  0140394395  91435049924484 املطلوابت جمموع 

  08462843534292  00481644834575   5477346694535  الصايف
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 ية(ارتباطات والتزامات ائتمانية خارج امليزانية )قيمة إمس -04
 يتيون هذا البند مما يلي:

   كانون األول  13كما يف      
     0202     0239   
   ل.س.     ل.س.     

 اليفاالت املعطاة للزابئ :
   0347454222    3640024222  دفع 
   3404040374145    3472244074804  حس  تنفيذ 
   01241354222    37340224222  أخرى 

   3449440774145    3488748474804  اجملموع
   4485342344279    34488546094236  اليفاالت الصادرة للمصار 

   6431343574521    726732948  سقو  تسهيات ائتمانية مباشرة غري مستغلة
   3403949094258    88645024523  سقو  تسهيات ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة

   37266726692089    49854177469631   
 
 املقارنة أرقام -14
 كما 0202 كانون األول  13التصنيف للسنة املنتهية يف  مع لتتناسب 0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف  املقارنة أرقام بعض تصنيف إعادة مت

 :يلي
   0239كانون األول   13الرصيد كما يف    
  التصنيف مقدار     التصنيف إعادة بعد     التصنيف إعادة قبل   
 .س.ل     .س.ل     .س.ل   

 ( 9940944562)   34444534003    04147454783  ة ابلقيمة العادلة م  خال الدخل الشامل اآلخريالمموجودات 
 ( 642904515)   00844754406   01445674963  موجودات غري ملموسة

  32541874295    3456249494528    3445545604431  موجودات أخرى
 
 ان التدفقات النقديةبي -44

 مت است نا  األنشطة غري النقدية التالية م  بيان التدفقات النقدية:
 0202كانون األول   13املنتهية يف  للسنة
 غري نقدية. تمدورة حمققة" كونه مي ل تدفقا حبند "أرابلرية سورية يف بند "رأس املال" مقابل نفس النقص يف  07629662822زايدة  بلغ  -

" كونه مي ل  األجارعقود  تبند "التزامالرية سورية يف بند "حق استخدام األصول املستأجرة" مقابل نفس الزايدة يف  78347524222زايدة  بلغ  -
 تدفقات غري نقدية.

 .غري نقدية كونه مي ل تدفقات"أخرى لرية سورية يف بند "صخصصات متنوعة" مقابل نفس النقص يف بند "موجودات  49549944422نقص  بلغ  -

 ري نقدية.أخرى" كونه مي ل تدفقات غ تبند "مطلواب" مقابل نفس النقص يف األجار لرية سورية يف بند "التزمات عقود  6624560زايدة  بلغ  -

 لرية سورية كونه مي ل تدفقات غري نقدية. 347244984 البالغ األجارفوائد على التزامات عقود  -
 0239كانون األول   13يف  املنتهية للسنة
لغ "  باألجار بند "التزامات عقود لرية سورية يف بند "حق استخدام األصول املستأجرة" مقابل زايدة يف 97542264634زايدة  بلغ  -

  مي ل تدفقات غري نقدية. هسورية كونلرية  85947724938لرية سورية والنقص يف بند "موجودات أخرى"  بلغ  33540154696
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 ت غري نقدية.أخرى" كونه مي ل تدفقا تبند "مطلوابيف  " مقابل نفس الزايدةاألجارتزمات عقود لرية سورية يف بند "ال 343164530ص  بلغ نق -

 لرية سورية كونه مي ل تدفقات غري نقدية. 144514642 البالغ األجارفوائد على التزامات عقود  -
 
  COVID)-(19 أثر انتشار فريوس كوروان -54
أدى و  عرب مناطق جغرافية صختلفة على مستوى العامل، مما تسبب يف تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية، (COVID-19تشر فريوس كوروان )ان

 حلدوث حالة م  عدم اليقني يف بيئة االقتصاد العاملي.
د يتسبب ملخاطر األخرى يإدارة االضطراابت احملتملة اليت قيراقب املصر  الوضع ع  ك ب وقد قام بتفعيل خطته الستمرارية األعمال وممارسات إدارة ا

 على أعمال املصر  وعملياته وأدائه املايل. ( COVID-19فيها تفشي فريوس كوروان )
يت حيتمل أتثرها. لقامت ايإدارة بتقيي  أتثري اجلائحة عند حتديد الزايدة اليبرية يف صخاطر االئتمان وتقيي  مؤشرات تدين القيمة للمخاطر يف القطاعات ا
غاية رريخ إعداد ل وبناً  عليه وجدت ايإدارة أنه مل يي  هناا أتثري جوهري على التعرضات االئتمانية واالعرتا  ابخلسائر االئتمانية املتوقعة وصخصصاهتا

 .0202كانون األول   13البياانت املالية للسنة املنتهية يف 
والتعامي  واليتب املتعلقة به، قام املصر  وبعد إعام  0202آذار  06/م ن بتاريخ 05النقد والتسليف رق  التزاماً ألحيام القرار الصادر ع  جملس 

كلياً او جزئياً ملدة ( COVID-19العما  بعدة وسائل، بتأجيل كافة األقساط املستحقة لتسهيات العما  املتأثري  م  انتشار فريوس كوروان )
صلي وملرة واحدة فقط، وذلك للعما  الراغبني ابالستفادة م  هذا القرار واملصنفني ضم  املرحلتني األوىل وال انية فقط ثاثة أشهر م  استحقاقها األ

الداخلي  وبعد دراسة تدفقاهت  النقدية. ومت ذلك دون اعتبار عملية أتجيل األقساط هييلة أو جدولة وبذلك مت احلفاظ على كل م  التصنيف االئتماين
اليت كان قد صنف هبا العميل، كما مت احلفاظ على املخصصات احملتجزة بغض النظر ع  أتجيل األقساط املستحقة. والتزم املصر  كذلك  ا واملرحلة 

 ورد ابلقرار املذكور بتقاضي الفوائد التعاقدية فقط على مدة التأجيل دون فرض أي عموالت أو غرامات أو فوائد أتخري.
الدفعات موضوع القرار وتعدياته على معدل الفائدة الفعلي على حمفظة التسليف ومل يتبني وجود أثر هام للفرتة احلالية كما مت دراسة أثر أتجيل 

سعر بواملستقبلية، حيث أن معدل الفائدة الفعلي يعرب ع  سعر الفائدة السنوي مع أخذ العامل الرتاكمي بعني االعتبار وهو مرتبط بشيل أساسي 
 تغيري بشيل جزئي ولفرتات قصرية نسبياً.السنوية، األمر الذي طرأ عليه  وعدد الدفعاتالفائدة االمسي 

 
 األحداث الاحقة -46

، وافقت اهليئة العامة غري العادية للمصر  على شرا  بنك بيمو السعودي الفرنسي 0203كانون ال اين   06الحقاً لتاريخ إعداد البياانت املالية، بتاريخ 
 ، وبتاريخ شرا على األك ر م  رأمسال املصر  وذلك بعد أن صدرت املوافقة املبدئية م  مصر  سورية املركزي على عملية ال %49سورية حبدود  -
بلغت نسبة مسامهة  0203آذار  09/م و( ابملوافقة النهائية على عملية الشرا . وعليه بتاريخ 02صدر قرار رائسة جملس الوزرا  رق  ) 0203آذار  4

 م  رأمسال املصر . %46425السعودي الفرنسي  بنك بيمو
 
 الدعاوى القضائية -74

موال املصر  حبيث تقوم ابختاذ كل ما يلزم لتحصيل أ صر يعترب التقاضي م  األمور الشائعة لدى القطاع املصريف نظراً لطبيعة عمله، حيث أن إدارة امل
قد أقام العديد م   حل تفاوضي، وعليه فإن املصر إىل  استنفذت فيها إجرا ات التوصل القضا  ضرورة تستدعيها بعض احلاالت اليتإىل  ييون اللجو 

، ويف  ةالدعاوى القضائية على بعض املدينني هبد  حتصيل الديون املتع رة. م  جهة أخرى قام بعض املدينني برفع دعاوى ختاص  أخرى ألسباب صختلف
 ات يت  إتباعها لتقيي  هذه القضااي، حيث يت  طلب االستشارات الفنية والقانونية الازمة م  أجل كا احلالتني فإنه لدى املصر  جمموعة م  ايإجرا

ل  ييون هلا  . برأي ايإدارة واملستشار القانوين للمصر املايل بيان الوضع تبيان احتمالية وجود خسائر م  عدمه وابلتايل إجرا  التعديات الازمة على
 .0202كانون األول   13 الية املوحدة كما يفاملالبياانت أي أثر على 


